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Van de voorzitters
Van de voorzitter IVN
Namens het bestuur van onze IVN-afdeling wens ik jullie een
gezond en goed nieuw jaar. Ben je nieuwsgierig naar wat dit jaar
gaat brengen? Misschien nieuwsgierig naar hoe onze natuur zich
gaat aanpassen aan veranderingen? Uitstekend, want nieuws-
gierigheid of weetlust is een mooie karaktertrek. Iets in je wordt
geprikkeld, waardoor je aandacht wordt getrokken, waardoor je
nog meer wilt weten. En ieder gevonden antwoord roept weer
meerdere nieuwe vragen op, die uiteindelijk weer allemaal ant-
woorden vereisen. Heb je je bijvoorbeeld ooit afgevraagd
waarom we twee soorten duinen hebben? Ten noorden van
Bergen zijn het kalkarme duinen, met struikheide en brem. Ten
zuiden zijn het kalkrijke duinen met duindoorn, meidoorn, vlier
en liguster.
Het antwoord is ongetwijfeld bekend. Het zand van de Zuid-
Hollandse duinen wordt aangevoerd door onze grote rivieren: de
Schelde, de Maas en de Rijn. Dit zijn rivieren die in West Europa
hun oorsprong vinden in een gebergte en door kalkrijke gebieden
stromen (Ardennen, Eifelgebergte). Vandaar veel kalkrijke mi-
neralen. Tot Bergen is de zeestroming en ook het zandtransport
hoofdzakelijk noordelijk. Ten noorden van Bergen is de zeestro-
ming zuidelijk. Die twee stromingen botsen dus ter hoogte van
Bergen. Het zand ten noorden van Bergen komt van andere ri-
vieren of wel zeer oud gletsjerzand en is veel minder kalkhou-
dend. Hoewel het schelpengruis in het zand ook invloed heeft op
het kalkgehalte, is deze invloed minder dan de oorsprong van
het zand. In andere woorden, de vegetatie van de duinen in de
Leidse regio is te verklaren door de aanwezigheid van een
kalkrijk gebergte in het achterland. Maar waarom zijn er geberg-
ten waar ze nu zijn?
In ons zonnestelsel is de gebroken en bewegende aardkorst
uniek. De mantel en haar schuivende korst (vijftien grote en veel
kleine platen) zijn verantwoordelijk voor de stabiele atmosfeer,
het magnetische veld en het aardse leven in het algemeen. De
botsende, langs elkaar schurende en onder elkaar schuivende
platen hebben enorme implicaties voor ons leven hier op aarde
en niet alleen op de geografie. Het recyclen van de aardkorst
reguleert het klimaat. Het groeien van continenten en gebergten
pompt vitale nutriënten in het ecosysteem en als je het goed
bekijkt is het een voorwaarde voor de biodiversiteit. Dat geldt
ook voor onze planeten. Neem bijvoorbeeld Mars. Miljarden jaren
terug leken Mars en Aarde identiek. Maar op het kleinere Mars
ontwikkelde zich snel een dikke harde korst, zonder de convec-
tiestromen van de mantel. Dus geen bewegende platen en slechts
een roodgekleurd, droog oppervlakte, zonder magnetisch veld
en leefbare atmosfeer. Met andere woorden, zonder schuivende
platen, geen leven. Geen gebergten en rivieren. Geen kalkrijke
duinen en geen duindoorn.

Door het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden
ontwikkelen wij ons als natuurgids. Hoe vaak krijg ik niet een
vraag van een excursiedeelnemer waarmee ik niet goed uit de
weg kan? Verrassende vragen, vragen die mij na afloop aan het
lezen dwingen, zodat ik een volgende keer nog beter ben voor-
bereid. Nieuwsgierigheid is een prachtige eigenschap die voor-
komt bij de mens en vele andere diersoorten. Het is ook een
mooie emotie dat leidt tot verkenning, onderzoek, en leren.
Kinderen zijn zo veel beter in het stellen van vragen. De gidsen
die met kinderen op stap gaan, beamen dat. Waarom is het hier
nat? Waarom staat die boom hier? Het is een heerlijke eigen-
schap. Die vragen mogen niet stil worden. Hou vast die nieuws-
gierigheid en pak de kans om vragen te stellen. Waarom? Mis-
schien omdat de natuur ervoor heeft gezorgd dat nieuwsgierig-
heid fijn voelt. Er is iets prettigs aan niet-weten met het voor-
uitzicht op wel-weten. Dat onze nieuwsgierigheid veel zal worden
geprikkeld in dit nieuwe jaar.
                                                                      Wietse Roodenburg
Van de voorzitter KNNV
Als ik dit stukje schrijf, is er net weer een nieuwe harde lockdown
afgekondigd. Terugkijkend op 2021 zijn veel fysieke activiteiten
niet doorgegaan, maar er zijn wel mooie buitenexcursies gehou-
den, georganiseerd door al onze verschillende werkgroepen. Fijn
dat zij dit doen ondanks alle perikelen waarin we zitten. Nu zijn
we weer afhankelijk van onze persoonlijke uitstapjes en al het
nieuws dat we via de media binnenkrijgen.
Zo hoorde ik laatst op Vroege Vogels dat er steeds meer vogels
gebrek hebben aan kalk. De uitstoot van ammoniak veroorzaakt
dat gebrek. De eierschalen worden dunner en ook de botopbouw
van de jonge vogels hebben te lijden onder dit kalkgebrek. Het
nieuws deed me denken aan de jaren zeventig toen heel veel
bomen last hadden van zure regen. Als we met een groep
kampeerden en een ei hadden gegeten, werden de eierschalen
verzameld en fijn gestampt. Dit kruim werd dan verspreid in het
bos waar we kampeerden. Nu is het advies alweer om meer kalk
in de natuur te brengen. In het voorjaar heb ik ook eierschalen
verkruimeld en door de tuin gestrooid ter voorkoming van
slakkenvraat van mijn kleine plantjes. Het verzamelen van
schelpen en deze fijnmalen en uitstrooien voor de vogels en
andere insecten helpt ook. Zo kunnen we in coronatijd toch nog
wel actief wat betekenen voor de natuur behalve dan alleen
genieten. Het is de gezelligheid van elkaar en de nieuwtjes uit-
wisselen die ontbreken. Dit is echter niet helemaal waar, want
nieuwtjes worden nog steeds via Bladgroen verspreid; u kunt
ondanks alle coronaregels hiervan genieten. Mochten er weer
activiteiten komen, kijk dan op de website want ook dit medium
wordt bijgehouden.

(Foto's voorblad en op blz. 4, 5 en 7: Jan Westgeest)
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Wilt u ook denken aan een bestuursfunctie? Zoals u weet,
treden de secretaris en penningmeester af. Het zou jammer zijn
als de KNNV-afdeling Leiden opgeheven moet worden. Er is
verder nog een vacature coördinator natuurbescherming en
er zijn meerdere bestuursleden die al vele jaren zitting hebben

in het bestuur. Denk niet: dat doet een ander wel, maar reageer
positief op deze uitnodiging. Steun de vereniging ook eens als
bestuurder.
Iedereen een heel gezond en hopelijk een actief 2022 toege-
wenst.
                                                                         Ineke Laroo

Programma werkgroepen KNNV
Vooraf
Vanwege de beperkende richtlijnen van overheidswege in verband met de huidige Covid-19-pandemie (in de volks-
mond: 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:
https://leiden.knnv.nl/ wordt kenbaar gemaakt welke activiteiten doorgang kunnen vinden.
                                 Plantenwerkgroep
 Na een bijzonder mager 2021 lijkt het nieuwe jaar weer rijker te
mogen worden aan groepsactiviteiten. Weliswaar meldt dit
programma voor de periode januari-juni opnieuw geen enkele
studieavond. Maar… wat betreft veldwerk staan er – uiteraard
onder voorbehoud – gelukkig enkele weerkerende activiteiten
gepland.
Voor deelname is aanmelding vooraf verplicht vanwege een
maximaal aantal deelnemers en vanwege de mogelijkheid tot
last-minute-communicatie. Aanmelden: vanzoest@planet.nl.
Denk niet te snel: ‘het zal wel vol zijn’, want in 2021 viel dat
eigenlijk best mee.
1.    Allereerst gaan we dit jaar opnieuw proberen het volkstuin-
complex Ons Buiten/Noorderpark te inventariseren. Het be-
stuur van de tuinen streeft naar een inventarisatie van zo veel
mogelijk organismegroepen. Wij nemen de (kruidachtige)
planten voor onze rekening. Daaronder vallen zowel de wilde als
de verwilderde planten, al zal deze laatste groep lastig te om-
grenzen zijn in het biotoop van volkstuinen. Bomen en de
meeste struiken zijn al door enkele experts en tuinleden op naam
gebracht.
Eens per maand maken we een ronde en leggen we de aange-
troffen planten met een app vast. De duur van een ronde hangt
af van het seizoen: in mei hebben we mogelijk wel drie uur nodig,
dus neem wat te drinken en eten mee.
2.    Daarnaast zijn er enkele voorjaarswandelingen. In
aansluiting op het stinsenplantenproject van 2021 lopen enkele
onderzoekers een rondje door ‘hun’ stadsdeel en wijzen op de
daar gevonden soorten. Mogelijk laten zich ook nog nieuwe
soorten vinden. De duur van zo’n wandeling is afhankelijk van
de grootte het gebied, maar maximaal twee uur.
3.    Voor de duinmonitoring is in 2022 het km-hok Grote
Parkeerterrein (084-464) aan de beurt. De route begint bij
Duinoord en loopt langs het fietspad richting strand, vandaar
over het parkeerterrein en noordwaarts de duinen in met droge
duingraslanden, natte duinvalleien en enkele noordhellingen. Het
is een vrij lange en bewerkelijke route, dus neem wat te eten en
drinken mee.
Programma
Voor deelname is altijd aanmelding nodig! Je hoort dan het
laatste nieuws.
Zondag 30 jan, 13 uur: oriëntatierondje ‘Ons Buiten’
Verzamelen bij het verenigingsgebouw van deze tuinvereniging,
Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.
Zaterdag 12 febr, 13:30 uur: bomen in Kweeklust
Herkansing van de kwartaal-bomenwandeling van november. De
meeste bomen zijn kaal. Kunnen we ze dan nog op naam
brengen? Het zal soms wel puzzelen worden. Verzamelen op de
hoek van de Constantijn Huijgenslaan en de Jacob Catslaan.

Zondag 27 febr, 10:30 uur: stinsenplanten Hoge Mors
Wandeling met Koen van Zoest. Verzamelen op de parkeerplaats
Drie oktoberhal/CBR, Smaragdlaan 99A, 2332 JP Leiden.
Zaterdag 12 maart, 10 uur: inventariseren ‘Ons Buiten’
Verzamelen bij het verenigingsgebouw van de tuinvereniging,
Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.
Vrijdag 25 maart, 13:30 uur: stinsenplanten Bockhorst
Wandeling met Koen van Zoest. Verzamelen op de parkeerplaats
voetbalvereniging Docos, Haagse Schouwweg 5, 2332 KG Leiden.
Zondag 27 maart, 13:30 uur: voorjaar in Stevenshofpark
Wandeling met Corrie van Kralingen. Verzamelen op de parkeer-
plaats rechts van het winkelcentrum, het Ina Boudier-Bakker-
plein, 2331 CC Leiden.
Zaterdag 9 april, 14 uur: lentewandeling Roomburg
Met Edward Sodderland, langs het groen rond het hockeyterrein
Roomburg. Verzamelen bij de ingang van de velden, tegenover
de Asserstraat.
Maandag 18 april, 10 uur: inventariseren ‘Ons Buiten’
Verzamelen bij het verenigingsgebouw, Joop Vervoornpad 16,
2316 EP Leiden.
Donderdag 21 april, 10 uur: stinsenplanten Zuidwest
Wandeling met Koen van Zoest. Verzamelen op de hoek Diepen-
brocklaan/Johan Wagenaarlaan, Leiden.
Zaterdag 30 april, 9 uur: duinmonitoring Grote Parkeer-
terrein
Verzamelen op de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord,
Wassenaarseslag 26, 2242 PJ Wassenaar.
Zondag 8 mei, 13:30 uur: daslookwandeling Stevenshofpark
Met Corrie van Kralingen. Verzamelen op de parkeerplaats rechts
van het winkelcentrum, het Ina Boudier-Bakkerplein, 2331 CC
Leiden.

                                  Daslook in bloei
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Maandag 19 mei, 9 uur: inventariseren ‘Ons Buiten’
Verzamelen bij het verenigingsgebouw, Joop Vervoornpad 16,
2316 EP Leiden.
Zondag 22 mei, 13:30 uur: stinsenplanten Bockhorst
Wandeling met Koen van Zoest. Verzamelen op de parkeerplaats
GGD-priklocatie, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden.
Maandag 6 juni, 9 uur: duinmonitoring Grote Parkeer-
terrein
Verzamelen op de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord,
Wassenaarseslag 26, 2242 PJ Wassenaar.
Het is zowaar toch weer een heel programma geworden. Laten
we hopen dat de Covid-19-maatregelen niet al te veel roet in het
eten gooien. Maar laat je hoe dan ook niet weerhouden om re-
gelmatig zelf (even) op stap te gaan om planten te zoeken, op
naam te brengen en dan gelijk ook maar even met de app te
melden bij Waarneming.nl. Veel genoegen en plezier daarbij. En
wil je iets delen? Laat maar weten.
                                                                  Koen van Zoest
                                 Vogelwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, dus niet alleen voor leden van de werkgroep. Ter
kennismaking kunnen ook niet-leden van de werkgroep zich
aanmelden, maar bij limitering van het aantal deelnemers (bij
excursies maximaal zestien, tenzij anders vermeld) krijgen
werkgroepsleden voorrang bij de plaatsing.
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 Zwem-
bad 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 onder-
werp 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.
Geplande activiteiten
Let op! Onderstaande excursies zijn als ‘voorlopig’ gepland. Maar
helaas kan op het moment van planning vanwege corona geen
enkele excursie met zekerheid doorgaan! Zodra wij weer wel
samen op pad kunnen gaan, maken we dat zo spoedig mogelijk
bekend via de website https://leiden.knnv.nl/ en per e-mail. Dan
verschijnen ook de gegevens rond aanmelding.
Wij proberen in betere tijden zo veel mogelijk om vervallen ex-
cursies opnieuw in te plannen.

Februari: overleg jaarprogramma eind 2022 en begin 2023
Afhankelijk van de situatie met corona zullen wij al dan niet in
kleine kring vergaderen. Wil je meedenken en daarbij aanwezig
zijn, dan ben je van harte welkom. Wil je aanwezig zijn of heb
je nog specifieke wensen ten aanzien van nieuwe locaties, geef
dat dan uiterlijk 1 februari door aan Anke Burgers, amm.bur-
gers@gmail.com, 071–57.67.870.
Zondag 20 febr: Starrevaart
Vertrek 8 uur
Op fietsafstand van Leiden ligt ‘onze’ Starrevaartplas. Deze on-
diepe plas die pal naast de A4 ligt, is de rustplaats voor steltlopers
en eenden. Daarna gaan ze op weg 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 (zie foto), brilduiker en rosse stekelstaart. We
houden een telescoop-sessie in de kijkhut. Daarna maken we
een wandeling om de plas.

Zaterdag 5 maart: Leersumse Veld
Vertrek 8 uur
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 27 maart: Eempolder
Vertrek 8 uur
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 9 april: Hellegatsplaten
Vertrek 8 uur
Op dit moment van het jaar zijn vrijwel alle vogels in het
prachtigste kleed aangekomen in hun broedgebied, helemaal
klaar om te gaan baltsen. Het zal een kakofonie zijn in dit na-
tuurgebied met slikken, rietvelden en graslanden. Op het menu
staan steltlopers, eenden, rietvogels en graslandsoorten. Ook de
zeearend komt hier regelmatig langs!
Zaterdag 23 april: Beningerslikken
Vertrek 8 uur
De Beningerslikken is een natuurgebied op Voorne-Putten. Het
is een langgerekt riet-ruigte- en plassengebied aan het Haring-
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vliet met stukken grasland met begrazing door koeien om het
open te houden. Onder leiding van werkgroepsleden Arthur en
Theo gaan we op zoek naar de diamantjes van dit gebied, zoals
blauwborst, veldleeuwerik, cetti’s zanger, bruine kiekendief,
baardman, roodborsttapuit en lepelaar.
Zondag 1 mei: Hyacintenbos en Solleveld Den Haag
Vertrek 8 uur P van Buitenplaats Ockenburgh, Den Haag
Onder leiding van Marianne Stahlie en Ron Ousen bezoeken wij
eerst het Hyacinthenbos. In deze tijd bloeien de stinsen. Dan is
het Hyacintenbos zeker de moeite waard. Daarna gaan we het
duingebied Solleveld in, dat tegen het Hyacintenbos aan ligt en
erin over gaat.
Er kunnen maximaal twaalf deelnemers mee. Iedereen koopt zelf
voor die datum een kaartje (op is op!) via https://www.dunea.
nl/duinen/duingebieden/solleveld (1 à 2 euro). Heb je geen auto,
dan kijkt Ron of je met iemand vanuit Leiden mee kan rijden.
Zondag 8 mei: Biesbosch
Vertrek 7 uur
De Biesbosch is een parel van de Nederlandse natuur geworden,
met visarend en zeearend als boegbeeld van het succes. We gaan
beginnen op het Dordtse deel met een wandeling door de natte
polders langs kreken en de rivier. Daarna steken we over naar
de Brabantse Biesbosch. Op het verlanglijstje van deze dag staan
zeearend, visarend en steenuil. Maar natuurlijk zullen vele
steltlopers en rietvogels van de partij zijn.
Zaterdag 14 mei: Texel
Vertrek 6:30 uur
Texel is een waar vogelparadijs met regelmatig bijzondere
dwaalgasten In dit jaargetij kunnen er op één dag wel honderd
verschillende vogelsoorten worden waargenomen, maar daar
gaan we deze dag geen wedstrijd van maken. We doen we een
rondje om het eiland langs de Waddenzeekust en de diverse
binnendijkse gebiedjes daar, via de Tuintjes naar De Slufter en

als er nog tijd is naar De Nederlanden en de Mokbaai of omge-
keerd, afhankelijk van het tij. We gaan genieten van onder an-
dere visdief, grote stern en dwergstern, grote groepen rotganzen,
zingende nachtegalen, zilverplevier in zomerkleed, allerlei
strand- en steltlopers, kiekendief en havik, kluten, grutto’s en
koekoek. Het wordt een wel lange dag, want we nemen niet
eerder dan rond 19 uur de boot naar Den Helder. Maximaal
aantal deelnemers: twaalf.
Aanmelden uiterlijk zo. 17 april 20 uur bij Stan van der Laan,
stanvanderlaan@casema.nl, 06–10.72.01.30. Deze vermelding
staat hier nu al. De aanmelding dient immers vrij vroeg plaats
te vinden. Dit geeft nog geen garantie over al of niet doorgaan
vanwege eventuele coronamaatregelen.
Zondag 29 mei: Crezeepolder & Sophiapolder
Vertrek 8 uur
Onder leiding van Esther de Lange en Leo Pelt gaan wij deze keer
naar twee stukjes ‘nieuwe natuur’ langs de rivier de Noord bij
Ridderkerk. In de Crezeepolder is de dijk naar de Noord open-
gemaakt, waardoor een getijdengebied is ontstaan. Het verschil
tussen hoog- en laagtij is hier bijna een meter. Dit slikkengebied
is aantrekkelijk voor trekvogels. Ze kunnen hier even rusten en
eten. De nabij gelegen Sophiapolder is een voorbeeld van na-
tuurcompensatie. Ook hier staat de polder in open verbinding
met de rivier. De Sophiapolder is een eilandje, dat met behulp
van een elektrisch pontje vanaf Hendrik-Ido-Ambacht kan wor-
den bereikt. Vanuit dit pontje is er ook een goede kans op de
ijsvogel.
Een zaterdag in juni: Bentwoud en Benthuizerplas
Vertrek 7 uur
Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreatiegebied in het
Groene Hart aan de rand van Zoetermeer en Boskoop. Een heel
nieuw bos met her en der waterpartijen, waar nu al veel te be-
leven is. Met ruim 800 hectare is het Bentwoud het grootste
aaneengesloten bosgebied in de Randstad! De havik en de

(advertentie)
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roerdomp broeden er regelmatig. Verder veel andere soorten,
zoals putter en kneu, maar ook de spotvogel zien is mogelijk.
Let op: voor deze excursie wordt een zaterdag geprikt op het
moment dat de roerdomp en woudaapjes (Benthuizerplas) zich
roeren. Wil je mee, geef dat dan zo spoedig mogelijk door aan
Arthur. Zodra de datum bekend is, zal hij je daar over inlichten.
Aanmelden: Arthur Staal, artstaal@gmail.com, 06–34.34.40.26.
                                                                        Anke Burgers
                          Paddenstoelenwerkgroep
 
De Paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventari-
seert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving. De
excursies worden – zodra ze gepland zijn – aangekondigd via de
website https://leiden.knnv.nl/ en via de aankondigingsmailtjes.
Houd als belangstellende dus ook de website in de gaten.
                        Leo Jalink (e-mail: leo.jalink@naturalis.nl)
 

                                    Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep 'Hollands Duin' trekt jaarlijks in de periode
september tot en met april drie à vier keer het veld in om naar
mossen te kijken en de ecologische verbanden ervan te bezien.
Drie weken later behandelt de groep dan telkens gezamenlijk 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 zover de coronapan-
demie en de regelgeving daaromtrent er ruimte voor geven.
De data komen steeds tijdig te staan op de website https://leiden.
knnv.nl/.
Bij het samenstellen van Bladgroen zijn nog geen data gepland.
Houd de website https://leiden.knnv.nl/ in de gaten.
                                                                 Jeannette Teunissen

Jaarverslagen 2021 KNNV
                                                       t.b.v. nog te plannen Algemene Ledenvergadering 

 Jaarverslag over 2021 secretariaat KNNV-afdeling Leiden
e.o., inclusief natuurhistorische aspecten!
door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen
In 2021 was de gebruikelijke samenkomst van de Leidse afdeling
van de KNNV en IVN regio Leiden om het nieuwe jaar in te luiden
onmogelijk vanwege de Covid-19-pandemie. Fysieke bijeenkom-
sten, ook binnen de werkgroepen, waren trouwens het gehele
jaar door aanzienlijk schaarser dan in voorgaande jaren, als
gevolg van richtlijnen vanuit de landelijke overheid.
Wel is het opnieuw gelukt om het gezamenlijke periodiek
Bladgroen gewoon drie maal uit te brengen en ook de traditio-
nele editie van het KNNV-afdelingsblad Daucallium+ waarin
onderzoeks- en andere meer inhoudelijke artikelen met betrek-
king tot de natuur in en om Leiden staan. De bladen worden
elektronisch ook naar alle KNNV-afdelingen in Zuid-Holland en
naar het landelijk bureau verzonden.
Ook de samenwerking met IVN regio Leiden heeft geen enkele
andere belemmering gekend dan die van de Covid-19-regels
vanuit de overheid.
Op 23 maart heeft het bestuur een e-mailbericht naar de leden
gezonden waarin vereist uitstel van de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) werd weergegeven en waarin tevens alle formele
jaarstukken kenbaar zijn gemaakt alsmede de wijze waarop
desgewenst eventuele reacties op deze stukken konden worden
ingezonden. Later in het jaar – en wel op 30 september – zijn
we erin geslaagd een Algemene Ledenvergadering (ALV) te
houden in het Yuverta-college (voorheen Wellant College) te
Oegstgeest en aansluitend op deze vergadering ging de bijeen-
komst soepel over in een LedenContactAvond (LCA). Ter aan-
kondiging hiervan was op 3 juli opnieuw een e-mailbericht met
actuele verenigingsinformatie vanuit het bestuur naar de leden
verstuurd.
Tijdens de ALV konden de verenigingsjaren 2019 en 2020 op
correcte wijze formeel worden afgesloten. Tevens werd een
vertrouwenspersoon benoemd voor de afdeling Leiden.
 
Bestuur en organisatie KNNV-afdeling Leiden en omgeving
Het bestuur, bestaande uit zes personen, is drie maal (28 juni,
19 juli en 25 oktober) in vergadering bijeen geweest, maar heeft
gedurende het gehele jaar via de e-mail met elkaar contact
onderhouden. Wel hebben enkele bestuursleden dit jaar te
kennen gegeven hun plaats binnen het bestuur beschikbaar te
willen stellen, maar er zijn (nog) geen nieuwe kandidaten ter
vervanging gevonden. Dit ondanks meerdere en steeds dringen-
der oproepen.

In 2021 is verder de nieuwe website in de lucht gekomen: https://
leiden.knnv.nl.
De bestaande vijf werkgroepen van de KNNV-afdeling zijn gericht
op vogels, planten, mossen, paddenstoelen en natuurbescher-
ming. Verder participeert de afdeling in de Citizen-Science-
werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt (in samenwerking met
IVN en Naturalis).
Jaarverslag 2021 Plantenwerkgroep
door Koen van Zoest
Dit verslag lijkt op dat van vorig jaar. Toen ondernamen we met
onze werkgroep maar weinig activiteiten en bleef de teller op vijf
staan. Voor 2021 kunnen we bogen op slechts twee activiteiten
in groepsverband.
Op 28 september was er een bomenwandeling op Rhijnhof (vijf
deelnemers) en op 24 oktober een stadsplanteninventarisatie in
de Oude Morsch (acht deelnemers). Beide wandelingen vielen in
de coronamaatregel-luwe fase. Helaas kwamen de geplande
bomenwandeling in Kweeklust en ook de beide eindejaarsplan-
tenjachten toch weer te vervallen.

 
Ondanks alles waren er substantiële activiteiten die in 2021 een
forse inzet op individuele basis van diverse leden vroegen.
•    Aan het inventariseren van stinsenplanten in Leidse bosplant-
soenen hebben negentien KNNV- en IVN-leden meegedaan.
Samen hebben zij 1807 waarnemingen vastgelegd van in totaal

                                       Rhijnhof
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86 soorten stinsenplanten. Er volgt nog uitvoerige verslaglegging
van dit project.
•    Daarnaast mocht op individuele basis het monitoren in de
duinen weer doorgaan. Dat vond plaats in de kilometerhokken
Knolletjesdel, Winning3/Zwarte Pan, Vlaggeduin en Coepelduy-
nen noordoost.
•    Ook zijn de natuurvriendelijke oevers in wijkpark Kweeklust 
gemonitord.
•    Individuele leden tot slot hebben zich ook weer ingezet voor
Het Nieuwe Strepen (van Floron). Velen hebben via de app
plantenwaarnemingen doorgegeven aan Waarneming.nl en
Verspreidingsatlas.nl.
Zo blijkt onze werkgroep ondanks gure omstandigheden net als
het Madeliefje jaarrond te blijven bloeien: in 2022 wordt dat
hopelijk ook beter zichtbaar in groepsactiviteiten!
Jaarverslag 2021 Vogelwerkgroep
door Anke Burgers & Ad den Toom
Het jaar 2021 was alweer het tweede jaar waarin we te maken
hadden met beperkingen en maatregelen ten gevolge van CO-
VID-19. Desondanks hebben we een aantal mooie excursies
kunnen doen.
•    Eind mei werd een vogelweekend gehouden in Groningen.
Het was een heerlijk vogelfestijn met als hoogtepunten bonte
vliegenvanger, gekraagde roodstaart, geelgors, zeearend, wit-
wangstern en geoorde fuut.
•    De eerste excursie die doorgang kon vinden, in juni, ging
naar de Woerdense Verlaat en Groene Jonker. Hier konden we
genieten van purperreiger, zwartkopmeeuw, tuinfluiter, bosriet-
zanger en blauwborst.
•    Begin juli trokken we naar Goeree-Overflakkee met als
missie om de in Nederland uiterst zeldzame strandplevier te
spotten. Allereerst bezochten we de Kwade Hoek waar we goede
waarnemingen hadden van grauwe vliegenvanger, sprinkhaan-
zanger en zomertortel, een rode lijst soort. Ten slotte, na lang
speuren, vonden we de strandplevier op Markenje in de Greve-
lingen.
•    Medio augustus reden we naar Noord-Holland voor een ex-
cursie naar de Putten van Petten en omgeving. Het was een
geweldig mooie dag met topwaarnemingen van grote stern,
kemphaan, boomvalk, goudplevier en – na een kleine omweg –
lachstern.
•    In september werd de Eendrachtspolder bezocht, met
waarnemingen van dodaars, baardmannetje, kleine en grote
zilverreiger.
•    Het Quackjeswater in Oostvoorne werd in oktober aangedaan.
De vogeltrek was blijkbaar nog niet goed op gang gekomen, want
er werd slechts een enkele koperwiek gezien. Aan de Brielse
Gatdam konden we leuke soorten zien, zoals tapuit, roodborst-
tapuit en keep.
•    De laatste excursie van het jaar was naar de Pier van IJmui-
den, in november. In een stormachtige sessie werden heerlijke
soorten als oeverpieper (foto: Arthur Staal), steenloper, drie-
teenstrandloper en zeekoet gevonden. Op het Kennemermeer
werd als toetje een ijseend waargenomen.

 

Eind november werden de coronamaatregelen weer aange-
scherpt en konden we niet meer op pad. We kijken terug op een,
ondanks de vele beperkingen, mooi vogeljaar.
Gedurende het hele jaar waren de leden van de Vogelwerkgroep
actief op onze twee WhatsAppgroepen, om vogelfoto’s en erva-
ringen dicht bij huis uit te wisselen. Deze contacten droegen
zeker bij aan het, in deze tijden, zo broodnodige sociale contact.
Ook werden via de appgroepen afspraken gemaakt om in klein
verband met elkaar op stap te gaan. Zo werden Biesbosch,
Solleveld, Nieuwe Driemanspolder en Marker Wadden bezocht.
Het ledenaantal van de Vogelwerkgroep is met 67 personen
gelijk gebleven aan dat van vorig jaar.
Jaarverslag 2021 Mossenwerkgroep Hollands Duin
door Jeannette Teunissen
In de eerste helft van 2021 hebben we geen gemeenschappelij-
ke activiteiten kunnen ontplooien door de coronabeperkingen.
Na ons gebruikelijke zomerreces van mei tot en met augustus
vierden we in september in Nunspeet het 75-jarig bestaan van
de BLWG (Bryologische en Lichenologische Werk Groep van de
KNNV) met lezingen, lunch en excursies. Verder gingen we in
oktober op mossenexcursie in De Horsten, gevolgd door de bij-
behorende studieavond in november in het Jan Verwey Natuur-
centrum te Noordwijk, waarna we in december het jaar afsloten
met een rijke mossenexcursie in de Coepelduynen op een fan-
tastisch zonnige dag.
Vanwege de coronaperikelen hebben we de deelname aan de
activiteiten beperkt tot de leden van de Mossenwerkgroep.
Jaarplan 2022: drie excursies in de regio plus drie studieavon-
den in het Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk.
Jaarverslag 2021 Paddenstoelenwerkgroep
door Leo Jalink
Toen duidelijk werd dat het ook dit voorjaar niet echt veilig was
om samen op paddenstoelenexcursie te gaan, is een alternatief
gezocht. “Samen met ons ège”, zouden Koot en Bie gezegd kun-
nen hebben. Het idee was om KNNV-paddenstoelenliefhebbers
met een nieuwsbrief (letterlijk) het bos in te sturen. Niet in een
grote groep, maar individueel of met familie. In de nieuwsbrief
werden goed herkenbare soorten beschreven die op dat moment
relatief talrijk te vinden waren in Leiden en omgeving. Ook waren
er aanwijzingen over waar te zoeken en waarop te letten. In
totaal zijn er vier nieuwsbrieven verschenen. Die werden ver-
stuurd naar een mailgroep van 27 KNNV-leden. Ook konden leden
van de mailgroep bij mij met paddenstoelenvragen terecht.
Het initiatief werd met enthousiasme ontvangen en leidde tot
leuke vondsten en vragen. Helaas draaide de droogte van de
vroege zomer de paddenstoelen de nek om en daarmee ook de
nieuwsbrief. In 2022 wil ik dit weer doen en dan hoop ik dat meer
deelnemers hun waarnemingen op waarneming.nl zetten, zodat
alle veldwerk ook bijdraagt aan de kennis van de verspreiding
van de behandelde soorten.
Op 19 oktober was het eindelijk zo ver. Met veertien deelnemers
hielden we een zeer geslaagde inventarisatie-excursie in de
Coepelduynen bij Katwijk. Het weer (wind en af en toe regen)
werkte niet mee, maar iedereen bleef zonder mopperen tot het
eind van de excursie. In totaal werden 49 soorten gezien,
waarvan er twaalf op de Rode lijst staan. In Daucallium+ doet
Ron Mes uitgebreider verslag van deze excursie. Het plan om in
november nog een keer naar dit gebied te gaan is door tijdgebrek
helaas niet uitgevoerd.
Jaarplan 2022: hopelijk vaker met elkaar op excursie en los
daarvan ook weer een nieuwsbrief om paddenstoelenliefhebbers
op weg te helpen.
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Jaarverslag 2021 Paddenpatrouille
Het meeste wat ik hier zou kunnen
schrijven heb ik natuurlijk al verklapt in
het nummer van afgelopen mei: hoe het
dankzij de pandemie stormliep met
aanmeldingen en hoe blij we allemaal
waren met iets leuks en nuttigs in de
avonduren, compleet met vrijstelling
van de avondklok (ik voelde me net een
werkgever...) De nieuwe locaties die we
konden bemensen, het bijstellen van de
bestaande locaties en het overleg met
de gemeentes Leiden en Leiderdorp.
Intussen hebben we ook de precieze
cijfers en die liegen er niet om. Natuur-
lijk hebben we dankzij het grote aantal
vrijwilligers en de nieuwe of verbeterde
trajecten veel meer amfibieën aange-
troffen en gered. Aan de andere kant
hebben we dit jaar rondom de kruising
Zweilandlaan-Boerhaavelaan veel min-
der padden en kikkers gevonden dan
vorig jaar, ondanks het feit dat we er nu
langer liepen en met meer mensen.
Daar zijn de populaties dus ineens sterk
teruggelopen.

Dat kan met een aantal factoren te maken hebben; we zijn met
de gemeente in overleg over onderzoek en maatregelen. Ander-
zijds past het helaas in de landelijke trend en zien we ook op
andere plekken in Leiden een sterke afname (bijvoorbeeld in de
kolken in de Profburgwijk).

Bruine kikker met buikvol eitjes (foto: Albert v.d. Plas)

De cijfers in de tabellen gaan alleen over de periode van 21 fe-
bruari tot 16 april. Daarnaast hebben we van januari tot novem-
ber op allerlei locaties amfibieën uit kolken gehaald, maar het
gaat nog even duren voordat we daar harde cijfers over hebben.
Overleg met de gemeente Leiderdorp heeft ertoe geleid dat
honderden kleine watersalamanders aan het B.G. Cortspad ko-
mend voorjaar hellinkjes hebben om tegen de stoeprand op te
komen. We zijn gaan samenwerken met mede-KNNV’er Aaf
Verkade (www.onderwaterinleiden.nl) en we zijn met de ge-
meente Leiden in overleg over allerlei aspecten van amfibieën-
bescherming: van het begaanbaar maken van te hoge beschoei-
ing tot de waterkwaliteit en de straatkolken. Er hebben stukjes
over Paddenpatrouille KNNV Leiden in diverse media gestaan, o.
a. het Leidsch Dagblad en de wijkkrant van de Profburgwijk.

 

Gewone pad,
subadult
(foto: Marjolein
          Hanrath)

Zelf heb ik met veel plezier een presentatie gegeven op de le-
dencontactavond na de ALV van KNNV Leiden en ben ik naar
Nijmegen gegaan om een presentatie te geven op de online
RAVON-dag (terug te vinden op de site van de RAVON). Dat ging
over het probleem met de kolken en de oplossingen die daar tot
zover voor bedacht zijn. Binnenkort ga ik hier hopelijk voor de
RAVON mee verder om gemeenten en andere organisaties infor-
matie te verstrekken en met elkaar in contact te brengen.
Intussen is er binnen de Paddenpatrouille ook een Puttenpatrouil-
le ontstaan van een stuk of acht mensen die helpen met het
checken van de straat- en trottoirkolken. In de loop van het jaar
heb ik deze onverschrokken amfibieënredders ingewerkt en zo
veel mogelijk van puthaken voorzien. Héél toevallig kreeg ik
vervolgens van Sinterklaas een endoscoop, zodat ik voortaan in
de putten kan kijken zonder ze te hoeven openmaken. Dit bril-
jante cadeau is ook geschikt voor het controleren van spouwmu-
ren, nestkastjes enz., en is tegen borg bij mij te leen voor ieder-
een die er een goed doel mee heeft.
Nu genieten we van onze welverdiende winterrust, maar het is
alweer tijd om te gaan nadenken over de opzet voor komend
voorjaar. De instructieavonden in februari zullen vast nog online
moeten, maar daarna kunnen we weer lekker naar buiten!
 
               C.L. Vermeulen (die/diens; op zoek naar een nieuwe
                            voornaam gebruik ik voorlopig mijn initialen)
                            paddenpatrouille@xs4all.nl / 071-523 18 66
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Vrouwenmantel
De vrouwenmantel dankt zijn naam aan de vorm van de bladeren, die wel het patroon lijken te zijn van een ruimvallende cape met
geschulpte randen. Een dergelijke mantel draagt Maria op beelden waar zij onder die mantel de gelovigen bergt, om ze tegen het
kwaad te beschutten. Voor de Christelijke tijd heette de plant: mantel van Freya, de vrouw van de oppergod Wodan en moeder
van Balder, de Zonnegod. Met het Christendom veranderde de naam: het werd Onze Lieve Vrouwen Mantel. In andere landen
worden identieke namen gevonden: Manteau de Notre Dame, in Frankrijk, en Marienmantel of Muttergottesmäntelchen in Duitsland.
 

Er waren ook ande-
re namen: Sinauw,
Sinnouwe bijvoor-
beeld, die terug te
voeren zijn naar
het Duitse Sintau
wat ‘altijd dauw’
betekent: Sin is al-
tijd, tau is dauw.
Deze naam dankt
de plant aan de
dauwdroppel die in
de holte van zijn
blad lang blijft lig-

gen, langer dan bij de meeste planten. De druppel vormt een
klein bolletje waar de zon in kan schijnen met een gouden licht.
Misschien kwam het hierdoor dat de alchemisten deze plant voor
hun experimenten kozen om goud te maken: de grote druppel
bleef lang liggen en die was soms goudkleurig. Ook op hun
zoektocht naar de steen der wijzen, die goud zou kunnen maken,
werd de vrouwenmantel gebruikt. 

De zoektocht naar goud begon aan het eind van de twaalfde eeuw, nadat er met de kruis-
tochten veel kennis en naar Europa was gekomen, sommige duister, andere helder. Alchemie
en algebra hebben in de eerste syllabe het Arabische lidwoord al. Alchemie betekent gewoon
de scheikunde, algebra, de leer van getallen.
Indachtig de alchemisten noemde Linnaeus de plant Alchymilla, een oude Duitse naam is
Alchimistenkraut. Ondanks alle proeven en bezweringen is het de mens nooit gelukt goud
te maken. Het is wel heel vaak geprobeerd! De dauw werd in vroeger tijden ook gebruikt in
schoonheidsmiddeltjes, om bijvoorbeeld sproeten te doen verdwijnen. In de geneeskunde
werd de plant gebruikt om wonden te helen en maag- en darmstoornissen te verhelpen.
Daartoe werd een thee gezet, en het aftreksel werd gedronken.
Waar komt de geheimzinnige plant vandaan? Hij is in Nederland niet algemeen, hij komt in
Noord- en Zuid-Afrika voor, in Zuid-Azië en in de noordelijke landen van Europa. In Malawi
waar wij twee jaar woonden, heb ik de vrouwenmantel nooit gezien. Ook niet in Zuid-Afrika,
maar daarvoor ben ik daar niet lang genoeg geweest. Een plant die typisch van ons land
lijkt, kwam daar wel veelvuldig voor: de geranium. Die werd dicht bij de huizen geplant,
omdat de geur slangen tegenhield. Ik vond dat een merkwaardig gezicht: geraniumplanten
onder de palmen! Andere planten, zoals de fijne gifgroene varens die de bloemisten hier in
anjerboeketten doen, trekken slangen aan. Die kon je dus beter niet voor je huis hebben.
Die varens stonden dicht bij ons huis. Aangetrokken door die planten hadden we eens een
zeer giftige slang in onze tuin. Maar voor zulk bezoek hoeven we hier niet bang te zijn.

De vrouwenmantel, ten slotte, met zijn mooie blad en fijne,
kleine groene bloemetjes, is een ideale plant voor lieve, heel
kleine, boeketjes, die je kunt maken zodra er voorjaarsbloemen
zijn, zoals speenkruid, madeliefjes en hondsdraf. Je plukt een
blad en op de plek waar de dauwdruppel zich nestelt, steek je
enkele van deze bloemetjes. Zo krijg je een heel klein Bieder-
meier boeketje, dat in een jampotje op iedere tafel past. Het is
ten slotte een dankbare plant, die in licht en schaduw gedijt en
hij blijft bijzonder door de schittering van de dauw in zijn blad.
Een vroege rondgang in de tuin wordt vaak beloond met de
stralende dauw in het blad van de vrouwenmantel. Moge deze
plant zijn naam lang behouden in weerwil van alle gendervrien-
delijke vernieuwingen!
                                                                                  Anneli
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Op zoek naar Oermos
Het is 3 oktober en het gaat regenen, maar we zijn er: Marjan,
Jelle, Joop K, Joop V, Nico en ik van KNNV Leiden. Blij, gevacci-
neerd en zonder andere anti-coronamiddelen gaan we op de
knieën, neus naar de grond, op zoek naar Oermos (Archidium
alternifolium). Hoe vind je dat op de parkeerplaats van De
Horsten? Joop K volgen! Al snel staan en liggen we bij een heel
mooi ‘matje’ Oermos van zo’n drie vierkante centimeter oerrr…
(foto: Jelle van Dijk)

Het blijkt er zelfs te miegelen van het Oermos. Voor kapsels zijn
we nog wat te vroeg. Jammer, zo kunnen we nog niet de kapsels
zien die bij deze soort geen huikje hebben, en ook niet de grote
sporen van wel 100 tot 200 micrometer groot. Thuis werden er
onder de binoc toch nog enkele jonge kapsels ontdekt.
De groeiplaats hier is een van de zeer weinige in West-Nederland.
In Oost-Nederland wordt dit mos vaker gezien, maar toch slechts
‘hier en daar’. Dit geldt ook voor België (zie de verspreidings-
kaartjes op waarneming.nl en waarnemingen.be).

Als pioniersoort neemt Oermos (foto: Jelle van Dijk) de laatste
jaren toe door toename van natuurontwikkelingsprojecten (plus
toename aantal waarnemers?).
Ook vinden we op de parkeerplaats Goudkorrelmos. Het zijn
minuscule slakropjes van 1 à 2 mm. Marjan vindt exemplaren
met drie gouden korrels. Joop V maakt ook hier macro-opnames
(foto rechts) van.
Achteraf bleken de goudkorrels los op het mos te liggen. Het
waren geen goudkorrels, maar zaadjes van greppelrus. Bij gebrek
aan sporen kunnen we nog niet bepalen welke soort Goudkor-
relmos het is. Daar moeten we de ornamentatie op de sporen
voor kunnen bekijken.

In een rand van een pad in De Horsten zien we op de grond iets
dat doet denken aan een thalleus levermos. Met de loep zien we
gladde vrij grote bolle cellen als van een grootcellig bladmos.
Joop, help! “Het is het prothallium (voorkiem) van een varen”,
vertelt Joop K. Over enige tijd zullen we dus zien hoe zich hierop
een varen gaat ontwikkelen. Eromheen staan veel exemplaren
Brede stekelvaren.
Tegelijk zien we ook iets van de invasie gaaien die nu in Neder-
land gaande is. Een toevallig extraatje is een witte paddenstoel
op een stronk (foto: Joop Vlieg), Hij lijkt wat op een Pruikzwam
of Kammetjeszwam. Maar het is geen van beide, want hij lijkt
meer op een stekelzwam, maar dan wel met erg lange ‘stekels’.
Maar welke soort is het? We hebben nooit eerder een zó witte
grote stekelzwam gezien. Joop K meldt later per mail dat het een
Gelobde pruikzwam zou kunnen zijn, foto’s ervan gaan naar
waarneming.nl.

Van de mossen in De Horsten hebben we zo’n twintig soorten
bekeken. Intussen verzamelden we ook soorten om ze op de
komende mossenstudieavond in Noordwijk met binocs en micro-
scopen nader te bestuderen.
Meer weten? Kom eens mee op een mossenexcursie. Blijft de
coronasituatie gunstig en kunnen we dan met meer mensen op
stap, dan verschijnen de data weer op de website (https://leiden.
knnv.nl/) en in Bladgroen.
                                                          Jeannette Teunissen
            Contact: KNNVLeiden5@gmail.com, tel 071–88.86.585
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Nachtvlinderen met LedEmmer
Een van de activiteiten waarmee de Werkgroep Ontdek Natuur

in je Buurt (ONB) zich is
gaan bezig houden, be-
treft het onderzoeken van
welke nachtvlindersoor-
ten er op bepaalde goed
gekozen plekken blijken
voor te komen en met
welke regelmaat. Zo valt
er meteen te leren over
hoe het zoal met die
beestjes gaat. Het is leu-
ker en interessanter werk
dan menigeen zou ver-
wachten.
Een van de uitdagingen
daarbij is dat er bijzonder
veel verschillende soorten
zogenaamde nachtvlin-
ders zijn. Grofweg worden
ze in macro- en micron-
achtvlinders ingedeeld en
alleen al de macro’s deter-

mineren is een klus van formaat. Maar met behulp van Waarne-
ming.nl (ObsIdentify) komt men al gauw een aardig eind en het
is erg leuk om te doen.
 
Nachtvlinders lokken
Nachtvlinders kun je op diverse manieren lokken. Bijvoorbeeld
met “stropen”: je maakt een smeerbaar mengsel waarin in ieder
geval stroop, suiker en drank zitten, meestal ook met toegevoegd
fruit (voor recepten: vraag die aan Gerard van der Klugt). Een
uurtje voor zonsondergang smeer je het goedje op boomstam-
men, takken of palen. Vanaf zonsondergang bekijk je met een
zaklamp wat erop afkomt. Vooral einde zomer en in het najaar
kan dit succesvol zijn.
Dit kun je overal doen, in natuurgebieden, maar ook gewoon
thuis; leuk voor kinderen. Ook geslaagd als publieksactiviteit, al
dan niet in combinatie met licht.
De bekendste methode is met licht en laken. Dat kan een
spanlaken in een frame zijn of een opgehangen en strakgespan-
nen wit laken of tafelkleed. Plaats vóór het laken een sterke lamp,
liefst met veel ultraviolet. Daarvoor komen nu geleidelijk Led-
lampen beschikbaar om de sterke, oude UV-lampen te vervan-
gen. Maar ook redelijk werken de oudere spaarlampen blacklights
en spiraalspaarlampen van 23-32 Watt.
Ook dit kan thuis. Als publieksactiviteit heeft de IVN-afdeling
regio Leiden er ruime ervaring mee, zoals op de schooltuinen in
Cronesteyn. Bij educatieve activiteiten wordt meestal tot mid-
dernacht doorgegaan, maar fanatieke onderzoekers plakken daar
nog wel een paar uurtjes aan vast. Vaak levert het goede
vangsten op, afhankelijk van het weer en de plek: veel of weinig
natuur en lichtvervuiling.
Met licht is er nog een tweede methode: de lichtval. Voorheen
was dat een kist met een sterke lamp erboven, met onderin ei-
erkarton waarin de vlinders zich konden verstoppen. Het grote
voordeel daarvan is dat je op tijd naar bed kunt, om de volgen-
de ochtend vroeg in alle rust de vlinders te gaan bekijken, foto-
graferen en determineren. Voor beide methoden met licht heb
je wel netstroom nodig of een aggregaat. Maar daar is nu een
alternatief voor:
 
De LedEmmer
De Vlinderstichting heeft een nieuwe lichtval met LED-verlichting

ontwikkeld. Het doel van deze diervriendelijke LedEmmer (zie
foto) is hun Meetnet Nachtvlinders uit te breiden.
De opstelling bestaat uit een grote emmer met deksel en
trechter; binnenin eierkarton en een powerbank; bovenop een
lichtsensor en een energiezuinige, waterdichte LED-strip (“12
volt SMD 2835 UV LED 395-405nm”). De lampjes kunnen een
hele nacht op de powerbank branden; daardoor kan de emmer
ook op plekken zonder stroomvoorziening worden neergezet,
zoals agrarisch terrein en natuurgebieden. Voor elke lichtval geldt
wél dat de plek niet erg diefstal- of vandalisme-gevoelig moet
zijn. Als publieksactiviteit zijn lichtvallen minder geschikt.
Voor onderzoek in het Meetnet Nachtvlinders geldt overigens een
strak protocol: een vast punt, voldoende keren gespreid over het
jaar (zes maal is het uiterste minimum), goede weers-omstan-
digheden, liefst nieuwe maan. In het Meetnet kunnen vooralsnog
alleen de gevangen macro-nachtvlinders worden ingevoerd. Voor
micro’s en eventueel andere geleedpotigen kun je desgewenst
de invoerportals Waarneming.nl of Telmee.nl gebruiken.
 
Ervaringen van de ONB
De werkgroep ONB heeft met steun van het bestuur van IVN
Leidse regio zo’n LedEmmer aangeschaft; een uitdagend en mooi
project voor ONB. In samenwerking met een aantal enthousias-
te tuinders heeft de ONB een plan gemaakt om nachtvlinders te
tellen op volkstuincomplex Het Zonneveld, en heeft daarnaast
de emmer meerdere malen neergezet in een privétuin in de
Merenwijk, in een grote tuin in België en in het voedselbos
Okkerheide (ook in de Merenwijk).
Het is de bedoeling van ONB om er in 2022 opnieuw mee te gaan
experimenteren. Momenteel wordt gewerkt aan het oplossen van
nog een aantal technische problemen.
Het “verwerken” van de vlinders (het stuk voor stuk uit de emmer
halen en fotograferen) vraagt ook enige vaardigheid, maar dat
is snel te leren.
 
De vlindervangsten van afgelopen jaar
Op verschillende plekken en op diverse avonden en nachten
hebben verscheidene projectdeelnemers in 2021 vlinders gevan-
gen. Daarnaast heeft Gerard van der Klugt een eigen LedEmmer
aangeschaft en een Meetpunt Nachtvlinders laten aanmaken op
zijn volkstuin van de Onderlinge Tuinvereniging (OTV) in de
Oostvlietpolder. Nadere details over de uitvoering en de resulta-
ten hiervan verschijnen in een publicatie in het blad Daucallium+ 
van de Leidse afdeling van de KNNV. Dit blad is specifiek gericht
op het vermelden van onderzoek in de natuur en de resultaten
daarvan en het verschijnt jaarlijks in pdf-vorm op de website:
https://leiden.knnv.nl/periodieken/.
Belangstellenden kunnen vanaf ongeveer april 2022 de editie
gemakkelijk vanaf de site inzien en downloaden, ook zonder
lidmaatschap van de KNNV. Hiervan zal in de mei-editie van
Bladgroen nog melding worden gemaakt.
            Gerard van der Klugt (ook foto's), Jacqueline Henrot,
                                           Ron Mes en Maddy van Holland

Gerande spanner
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Nestkastengroep KNNV goed op dreef
De Vogelwerkgroep KNNV Leiden heeft een flink aantal leden die,
naast het volop genieten van vogels natuurlijk, actief zijn op het
gebied van vogelbescherming. Ze tellen onder meer voor SOVON.
De nestkastenwerkgroep houdt zich actief bezig met het ophan-
gen, onderhouden en monitoren van nestkasten.
Dat laatste begon met het opknappen en uitbreiden van nest-
kasten in polderpark Cronesteijn.
In het voorjaar van 2020 kwam er een vraag vanuit twee
scholieren en ontwikkelde zich een leuk project. De jongedames
hadden een flink geldbedrag gewonnen met een pitch bij
Awesome Leiden en wilden dat besteden aan nestkasten voor
mezen in de stad.
Voor het ophangen en het onderhoud vroegen ze hulp aan de
Vogelwerkgroep van de KNNV, die erg enthousiast werden van
dit plan. Het is zo leuk dat jonge mensen zich actief met onze
vogels bezighouden!
In de herfst van 2020 werden 29 nestkastjes voor mezen opge-
hangen, vooral in de buurt van eikenbomen. Achterliggende
gedachte was dat de mezen eikenprocessierupsen zouden voeren
aan de jongen en de kastjes zo een bijdrage zouden leveren aan
de bestrijding van deze branderige beestjes. Gekozen werd voor
bomen in het Bio Sciencepark. Daar is nog niet veel broedgele-
genheid. Verder bomen in het Singelpark, en eikenbomen in de
Fortuinwijk in Leiden Zuid West. Dit mezenkastprojectje werd
daarmee de vliegende start van de Nestkastenwerkgroep, die
sindsdien al aardig wat activiteiten heeft ontplooid.
In november dit jaar, een jaar en een broedseizoen na het op-
hangen, werd het tijd voor een eerste schoonmaak- en contro-
leronde van de mezenkasten. Een groot succes, want de meeste
kastjes bleken in het eerste jaar al direct in gebruik te zijn ge-
nomen.
De tweede actie in 2021 was ook een reactie op een vraag van
een Leidse inwoner. Hij wilde huismussen helpen met broedkas-
ten en had er zelf al een flink aantal gemaakt. Een erg goed
initiatief, want de huismus staat op de Rode Lijst. De eerste stap
was de verkenning van een geschikt huismussenbiotoop gren-
zend aan die van de bestaande kolonie in de fietsenstalling van
Leiden Centraal. Met hulp van de gemeentelijke ecologen én de
hulp van enthousiaste bewoners in de dichtstbijzijnde woonwijk
lukte dat prima. In het najaar van 2021 is de Nestkastenwerk-
groep in de omgeving van de Marislaan aan de slag gegaan:
verspreid over drie locaties heeft zij twaalf mussenkoloniekasten
opgehangen met in totaal ruim dertig broedkamers.
We hebben goed contact met de gemeente over onze activiteiten
en inmiddels ook een aanvraag gedaan voor financiële onder-
steuning van de volgende steppingstone voor mussen.
Via persberichten informeren we de Leidse bevolking. Daarop
zijn al leuke reacties en aanvragen binnengekomen. Een aantal
daarvan worden door de werkgroep in het komende voorjaar
opgepakt en uitgewerkt om in het najaar te worden uitgevoerd.
In 2022 gaan we ook zeker door met het huismussenproject. Het
eerste plan is op zoek te gaan naar een volgend mussenhabitat,

liefst een beetje nabij de binnenstad, om daar aansluiting te
zoeken bij een aanwezige kolonie. In het voorjaar screenen we
ook een aantal andere locaties, waar al regelmatig groepen
huismussen worden gesignaleerd, op geschiktheid voor nestkas-
ten en uitbreiding van het territorium. Verder gaan we op zoek
naar een volgend project om de stadsvogels te helpen met ge-
schikte huisvesting. Eerst kijken waar behoefte aan is, onder-
zoeken of er ergens budget beschikbaar is en dan aan de slag
met de uitvoering. En natuurlijk… De kasten die zijn opgehangen
moeten in het najaar ook weer worden gecontroleerd en
schoongemaakt.
Daarnaast zal er in het broedseizoen een eenvoudige monitoring
op broedactiviteit worden uitgevoerd: bij de mussen- en mezen-
kasten de locaties langsfietsen en observeren zonder de kastjes
open te maken.
Heeft u tips voor goede locaties? Heeft u zin om te helpen bij
onderhoud of monitoring? Het mailadres waarop je ons kunt
bereiken is: nestkastenwerkgroepleiden@gmail.com.
 
                                                                 Stan van der Laan

Meer bomen NU!Maar HOE dan? 
161 Miljoen bomen en struiken zijn de komende jaren nodig voor de aanplant in Nederland.
Dat staat in het rapport Planten voor de toekomst* en is de uitwerking van de nationale
Bossenstrategie (onderdeel van het Klimaatakkoord). Niet alleen in bossen zijn er meer
bomen en struiken nodig, maar ook in het landschap, de natuur, de landbouw en de stad.
Het doel daarvan is het vastleggen van CO2 en het verhogen van de biodiversiteit. De
kwekers geven aan, hiervoor niet voldoende bomen te kunnen kweken.
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In het rapport staat ook de zin:
‘Een eikenboom die groeit uit een eikel die je nu plant in goede
grond, zal in 2030 niet veel hoger zijn dan vijf meter en is dan
nog volop in ontwikkeling.’
Daarom begon Meerbomen in 2020 met het oogsten en verplan-
ten van boompjes en struiken die anders door beheer gerooid en
versnipperd worden of op een takkenril komen. De boompjes van
knie- tot hoofdhoogte worden elders geplant. De overlevingskans
is dan tachtig procent in plaats van nul. In de zomer is gevraagd
wie een boompje wilde hebben. Bij een miljoen bestellingen zijn
ze gestopt. In deze winter probeert Meerbomen dus aan een

miljoen te komen. Mijn oogst, waarover ik in Bladgroen van mei
2021 schreef, is dan een druppel op de gloeiende plaat. Maar die
druppel leidde, tot mijn verrassing, wel tot oogstacties van de
gemeente Leiden: elke tuin een kruin (https://paarsemier.nl/
elke-tuin-een-kruin/).
Als IVN’ers en KNNV’ers kunnen we op meerdere manieren
helpen bij de één miljoen en bijdragen aan het doel van 2030:
•    Er groeien zaailingen op in je tuin of volkstuin. Die ruil je of
geef je weg, maar gaan zeker niet meer in een kliko. Je kunt ze
ook met je straat of volkstuincomplex verzamelen en naar een
verdeelplek (bomenhub) van Meerbomen brengen of meedoen
aan een ‘doneer-een-zaailing’ dag.
•    Veel leden van ons zijn actief in Natuurbeheer. We werken
mee bij het onderhoud van landgoederen, heemtuinen, bossen,
natuurgebieden en parken. Hier halen we boompjes weg, die
elders gewild zijn. Mogelijk willen de eigenaren wel een oogstplek
zijn en boompjes een tweede leven geven via Meerbomen.
•    We hebben goede contacten met gemeenten in de regio. In
sommige gemeenten worden met vrijwilligers in deze winter
15.000 boompjes geoogst. Dat kan ook in de gemeente waar jij
woont.
De vraag naar boompjes is groot. IVN vindt ook dat er meer kan
en is de samenwerking met Meerbomen aangegaan. Niet alleen
voor de punten hierboven, maar ook omdat er grote behoefte is
aan oogstbegeleiders, die de boompjes in de winter kunnen
herkennen.
Mijn tip: Doe een keer mee aan een oogstdag en ervaar hoe het
werkt. De oogstdagen vind je in de Bomenplanner op de site van
meerbomen.nu. Je krijgt dan vast oog voor oogstlocaties op
plekken waar je zelf vaak bent. Meer weten? Op meerbomen.nu
staat veel informatie en je mag altijd met mij contact opnemen.
(Op https://www.ivn.nl/duurzaamheid/nieuws/meerbomennu is
meer te zien.).
                                                                   Ant Brandenburg
                                                 bomenuithetpark@gmail.com
 
* Bos voor de toekomst, Uitwerking ambities en doelen landelij-
ke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 van het ministerie
van LNV en de provincies.
 
(Promotieplaatje (vorige pagina) is afkomstig van
https://meerbomen.nu/over-de-actie/social-plaatjes/)

Goud maken en de koolstof-14 ouderdomsbepaling De aarde bestaat ruim 4,5 miljard jaar. Aan het einde van de
negentiende eeuw begon men te vermoeden dat de aarde toch
wel erg oud moest zijn, veel ouder dan de 4004 jaar voor
Christus die men uit de bijbel verklaarde. Dikke sedimentlagen,
bijvoorbeeld, wezen daarop. Darwin dacht zelfs aan veel meer
dan een miljard jaar! Een probleem was de zon. Hoe lang kon
die brandend blijven? Na een miljoen jaar zou die zon toch wel
uitgefikt moeten zijn, zo berekende men. Dan zou de aarde toch
niet ineens veel ouder kunnen zijn?
Einstein bracht uitkomst: materie is energie. Atomen kunnen uit
andere atomen gevormd worden, waarbij warmte vrijkomt en
materie verloren gaat. Waterstof wordt helium, bij voorbeeld.
Men ontdekte de radioactiviteit en kosmische straling. Hoog in
de atmosfeer worden daardoor steeds koolstof-14-atomen ge-
maakt uit stikstofatomen. Uiteindelijk belanden ze op leefniveau.
Met de diverse soorten straling van de radioactiviteit kon men
ook atomen bestoken, en nieuwe atomen maken. Door deeltjes
te versnellen in cyclotrons, in feite de grootste laboratoria ter
wereld, kon men uiteindelijk ook atomen fabriceren die niet op
aarde voorkwamen. Doorgaans zijn deze nieuwe atomen erg
onstabiel en vallen direct weer uiteen.
Zo heeft men ook goud weten te maken, onder andere uit kwik

of platina. Goud delven is echter veel goedkoper!
Ik schreef dat er van nature koolstof-14 gevormd wordt. Er
bestaan ook de stabiele koolstof-12 (de gewoonste) en kool-
stof-13. Een koolstof-14-isotoop, zoals dat heet, valt echter
geleidelijk uiteen in stikstof. Elk koolstof-14-atoom heeft een
kans van een half om binnen 5700 jaar uiteen te vallen.. Ver-
moedelijk is de hoeveelheid koolstof-14 op aarde constant; er
wordt evenveel aangemaakt in hoge luchtlagen als dat er vervalt
op aarde. De hoeveelheden koostof-14 zijn trouwens niet meer
dan sporen. Alles wat leeft bevat koolstof; welk koolstof maakt
niet uit. Alles wat dood is, dus ook. Maar eenmaal dood, komt er
geen nieuwe koolstof bij. Aanwezige koolstof-14 atomen verval-
len daarbij natuurlijk wel, zodat ze na eeuwen verhoudingsgewijs
steeds minder vaak voorkomen. Door goed te meten en na re-
kenwerk kan men zo de ouderdom van bij voorbeeld een oud
stuk hout of een papyrusrol bepalen. Overigens, ook als de
hoeveelheid koolstof-14 in de lucht wat varieert, heeft men met
deze methode doorgaans een goed idee van de ouderdom van
een restant of voorwerp.
Ik heb dit stukje geschreven Als aanvulling op het verhaal van
Anneli, waarbij zij vertelt dat goud maken nooit gelukt zou zijn.
                                                              Peter van den Berg
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(advertentie)
 

Herfstfeest in Voorschoten
 
Er was eens een mini-herfstfeest in de
Natuurspeeltuin van Voorschoten. Het
was 31 oktober. En natuurlijk speelde
onze IVN een rol. Dit keer met het on-
derzoek naar bodemdiertjes. Want
zonder bodemdieren geen gezonde
bodem! Ondanks de stevige regenbuien
was er toch een mooie opkomst van
kinderen met hun ouders. Knutsel je
eigen spinnenweb, herfstspelletjes,
broodbakken boven het kampvuur,
paddenstoelenexcursie en nog veel
meer. Het vinden van bodemdiertjes
bleek een hele opgave, maar toch suc-
cesvol met regenwormen, slakken,
pissebedden en duizendpoten. En er
was veel te ontdekken. Met loeppotjes
en vergrootglas ging toch een heel an-
dere wereld leven. De kinderen waren
enthousiast en deden hun best met
scheppen en harken. Een wonderbaar-
lijke zoektocht met veel vragen. En ieder
gevonden antwoord riep weer meerdere
nieuwe vragen op, die uiteindelijk weer
allemaal antwoorden vereisten.
Het was voor mij de eerste keer op deze
fraaie plek en ik raad u aan eens te ko-
men kijken. Sinds september 2017 heeft de Stichting Natuur-
speeltuin Voorschoten hier een duurzaam en natuurlijk speelter-
rein gerealiseerd, waar kinderen in direct contact met de natuur
op een speelse manier kennis kunnen maken met de natuur. En
is dat niet precies wat wij in IVN voor ogen hebben? De natuur-
speeltuin heeft een peuterplek met een modderkeuken, een
speelbos met veel los materiaal om zelf een hut of schuilkuil te
bouwen, een strandwal met hoogteverschillen, een tien meter
lange tunnel en een natuurlijke waterloop. Er is een eiland met

verschillende oversteekmogelijkheden, een dwaalbos en natuur-
vriendelijke oeverbeplanting en ten slotte een boomgaard waar
kinderen zelf fruit kunnen plukken en dit in een hangmat ont-
spannen op kunnen eten. Een bezoek is zeer de moeite waard.
De natuurspeeltuin is te vinden aan de Veurseweg, achter het
Van der Valkhotel De Gouden Leeuw.
                                                               Wietse Roodenburg
                                                               Ankie Hoogendoorn
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Project Vissenmonitoring verdiept
De eerste nachtelijke vistelling met een zaklamp van 2021 zal ik
nooit meer vergeten! Al acht van de twaalf trajecten hadden de
monitors Nick, Lilith en ik erop zitten, toen we overlegden: “Kun-
nen we nog even kijken achter de hekken van het Lakenpark?”
De Binnenvestgracht was maandenlang voor ons afgesloten
geweest vanwege de herinrichting van dit deel van het Singel-
park. “Ik heb als huismeester de sleutel van het hek, dus
waarom lopen we daar niet nog even over de kademuur?” ant-
woordde Nick.
Er volgde een nacht waarvan menig veldbioloog alleen kan
dromen: een nieuwe soort in je eigen stad ontdekken! Eerst
zagen we de bekende stadsvissen: Baars, Brasem en Rietvoorn.
Maar toen zwom er plotseling een gevlekt, langwerpig dier
pingpongend tussen de kademuren. Het dier lag houterig aan
het oppervlak en ik had mijn camera bij de eerste aanblik aan-
gezet: “Het is een paling! Met vlekken? Een driehoekige staart?
Nee, dat kan niet, dat moet dan… – wat stond er laatst in het
RAVON-magazine? – een prik zijn! Maar een Rivierprik, hier in
Leiden?”
Bij nadere bestudering van het dier bleek het om een Zeeprik te
gaan, de Petromyzon marinus. De foto’s die RAVON-onderzoeker
Jelger Herder maakte, spreken boekdelen. We noemden deze
kaakloze vis Alf, naar het jaren-tachtigtelevisiedier met de rib-
belige neus. Ook al is hij vrijgelaten in de Rijn bij Nijmegen, zijn
aanwezigheid in ons visreservaat heeft me wekenlang uit mijn
slaap gehouden. Hoe vaak ontdek je een nieuwe diersoort in je
stad?
Wel… eind juli volgde er nóg een bijzondere soort, al was dat
voor museum Naturalis wel een reeds bekende: de Langneus-
steurgarnaal ‘Inge’, Palaemon longirostris (foto: achterblad).
Deze verborg zich met groepjes in scheuren in de kademuren,
die ik snorkelend schouw voor de gemeente Leiden. Inge houdt
van brak water en is daarmee een indicatorsoort voor de klimaat-
verandering die de Leidse wateren gracht na gracht verzilt.
Beide soorten trof ik aan in de Havenwijk, waar we dit jaar met
308 buurtbewoners, onder wie 85 kinderen, zo’n zeventig moni-
toringsrondes uitvoerden. Daarvan volbracht ik er 22 snorkelend,
waarvan zes na zonsondergang. Met de ontdekking van deze
twee bijzondere nieuwe soorten is het vast geen verrassing dat
ik een verlenging van het visreservaat ambieer! Voor de helder-
heid geef ik hier mijn definitie van het visreservaat: “Het ligt in
een blauwgroene woonwijk met goede buurtcohesie, waarbij
bewoners zich verbonden voelen door het water en de dieren die
daarin leven. Bewoners maken met de aan hen beschikbaar
gestelde materialen en kennis, de leefomgeving van mens en
dier nóg gezonder. Zij oefenen zelf zo veel mogelijk sociale
controle uit op het voorkomen van zwerf- en drijfvuil, kneusvis-
sers, zinkende of te snel varende pleziervaartuigen en op water-
vervuiling. Veel grachtjes zijn doodlopend en hebben een weel-
derige onderwatervegetatie, die volop schuil-, paai- en opgroei-
mogelijkheden biedt.
In de wijk telt een ploeg zaklampvissers ’s avonds behalve de
vissen ook ongure figuren en meldt dit bij de hulpdiensten. Samen
met meewerkende sportvissers uit de wijk komen ze met won-
derbaarlijke vondsten en trends boven water, die de gemeente
Leiden als Stad van Ontdekkingen duidelijk op de kaart zet. Er
geldt overigens voor vissers die van buiten het visreservaat
komen, een hengelverbod. De bewoners geven trots uitleg over
hun biodiverse wijk: aan hun eigen bezoek maar ook aan de vele
passanten, zoals Singelparkwandelaars.”
Dat de gemeenteraad eind 2019 m’n vraag over verlenging van
het visreservaat aan de orde heeft gesteld, geeft de burger moed!
Al is die vraag wel besproken vanuit een andere invalshoek dan

hierboven is vermeld. Diverse raadsleden willen namelijk graag
een tweede visreservaat en uitbreiding van het hengelverbod.
Maar volgens mij - als projectleider Vissenmonitoring - is dat niet
haalbaar.
Veel beter lijkt me het gedachtegoed van het hierboven beschre-
ven stadswaterparadijs zich verder te laten verspreiden, zoals
de figuurlijke olievlek. Daaraan werk ik al sinds 2013. Bewoners
in veertig wijken in Leiden én daarbuiten hebben zo al kennis
gemaakt met mijn stadssnorkelhobby, waarvan ik inmiddels mijn
werk als adviseur stadsgrachten heb gemaakt.
Omdat mijn woonkamer ondanks de verbouwing te klein blijkt
te zijn geworden voor grote groepen en schoolklassen, broed ik
voort op een plan om de gezamenlijke visie van Onder water in
Leiden nog meer openbaar toegankelijk te maken. Hoe mooi zou
het zijn als uiteindelijk alle Leidse wateren het predicaat visre-
servaat krijgen; waarbij getrainde bewoners en deskundige
sportvissers samen het vissenmonitoringsonderzoek dragen?
Maar voordat het zover is, moeten de basiseisen voor gezond,
helder en rustig grachtenwater duidelijk zijn en de grondbegin-
selen zijn vastgesteld. Met steeds meer zwerfvuilrapers en -
vissers én hun vroege meldingen van dierenkadavers en brand-
stoflekken bewijzen bewuste bewoners dat er voldoende kennis
en draagvlak is voor het in stand houden van het eerste visre-
servaat. En het plaatsen van de zes watertuinen helpt bij het
filteren van afvalstoffen, wat vooral belangrijk is in de doodlo-
pende Binnenvestgracht, de gracht waarin Zeeprik Alf opdook!.
Het afgelopen jaar zijn de Leidse wateren abusievelijk een paar
miljoen Amerikaanse rivierkreeften rijker geworden, doordat de
moederdieren niet werden weggevangen. Het recent herinstellen
van het commercieel vangen van kreeften en krabben zal de
komende jaren de inheemse waterplanten, vissen en amfibieën
wat meer ademruimte geven. Op site https://onderwaterinlei-
den.nl/over-owl/persbericht-kreeftenvangst staat meer uitleg
over deze plaagdiersoort.
Ook de invasieve Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus 
heeft de afgelopen twee jaar een razendsnelle opmars gemaakt.
Dit is ten koste gegaan van de inheemse Rivierdonderpad
(herinnert u zich de hotels nog, die we voor hen bouwden?), de
Pos en de exotische Marmergrondel. De exotische Zwartbekgron-
dels buitelen zelfs met zó velen over de bodem dat ze last krijgen
van een aan stress gerelateerde huidziekte. Ook in het visreser-
vaat ontdekte ik enkele exemplaren met deze verschijnselen.
En wie weet of de Zwartbekgrondels (deels) verantwoordelijk
zijn voor de Karpersterfte in augustus, in Polderpark Cronesteyn?
Instituten tasten nog altijd in het duister over de oorzaak, net
als de sportvissers.
Ons monitoringswerk in de wintermaanden levert weinig viswaar-
nemingen op, maar we zien nog wel kreeften rondscharrelen, die
de laatste restjes Gele plomp oppeuzelen. Dat de zwanen zichzelf
bijvoederen met mos dat op de walkanten groeit, is een gunstig
beeld: er worden onder andere door een artikel in onze wijkkrant
en de informatieve zoutkisten al veel minder watervogels gevoerd
dan voorheen. In grachtenwater met minder vogelpoep zijn
watergedragen ziektes als blauwalg en zoönosen minder waar-
schijnlijk. Dit vergroot de kans op een succesvol proefproject met
openbaar zwemwater in een van de Singels. Als bewoners weten
dat zij daar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen, wordt de
stap naar ambassadeurschap voor schoon stadswater nóg klei-
ner.
Natuurlijk zorgt het doorspoelen van het watersysteem ook voor
schoner water. Ook de Driehoeksmosselen op de vele kunstriffen
dragen veel bij aan filtering van de modder die door de plezier-
en beroepsvaart wordt opgewerveld. Het verbod op magneetvis-
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Oostvoorne, 10 oktober 2021
Elke vogelaar weet het: houd die weersvoorspelling in de gaten,
want je kunt voor rare verrassingen komen te staan. Zoals
dichte mist. We keken dus die avond, maar toen was het nog
steeds spannend: gaat het morgen misten of valt het mee…
Enfin, het werd een stralende dag met aanvankelijk nog wat fraai
belichte nevelslierten, maar verder geen centje pijn. We (elf in

totaal) kwamen na een uurtje rijden aan in Rockanje, bij het
Quackjeswater, waar ook Marlies zich bij ons aansloot en waar
we onze eerste ronde hebben gelopen. Zonder Anke, want die
had zich teruggetrokken vanwege een coronageval in haar di-
recte nabijheid. Maar Stan was er natuurlijk, en ook Ad. Zo werd
het toch nog een geslaagde dag. En, het weer werkte mee.
Bij het Quackjeswater, een plas in een vochtig duingebied,

Verslag excursie Vogelwerkgroep KNNV

SOVON-wintertelling Boterhuispolder
Op de website van SOVON staat dit: Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon.
Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Het is een popu-
lair project met ruim 550 telroutes voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en onver-
wachte momenten in het veld op.
Ik heb samen met Marijke een flink aantal jaren voor SOVON
tellingen gedaan. We deden BMP-tellingen (Broedvogelmonito-
ringproject) in drie kavels in Meijendel. Omdat mijn enkels wat
sleets werden zijn we daarmee gestopt, maar gelukkig kon
Dennis van den Bergen het van ons overnemen. MUS-tellingen
doe ik nog wel, op de fiets. MUS staat voor Meting Urbane
Soorten. Dat is ook een vorm van PTT-telling: op twaalf punten
tel je gedurende vijf minuten. Er zijn elk voorjaar drie tellingen:
twee in de ochtend en één in de avond, de laatste speciaal gericht
op gierzwaluwen. Ik tel in Oegstgeest.
Ik heb in de afgelopen twee jaar ook meegedaan aan inventari-
satie van de nachtzwaluw. In dit geval in Meijendel en de Gan-
zenhoek.
Vorig jaar heb ik voor het eerst de PTT-telling in de Boterhuis-
polder gedaan. Die telling omvat twintig punten, waar je elk vijf
minuten soorten en aantallen telt. Tien punten langs de Zijl, drie
langs de Zijp, vier rond de boerderij van Bert van Leeuwen, twee
langs de Nieuwe weg en één waar de Dwarswetering de Oude
Spoorbaan kruist. Dit telpunt is bereikbaar via het oude veetun-
neltje dat daar onder de weg ligt, ter hoogte van het haventje
van de Blauwe Schuit.
Dit jaar heb ik een eerste poging gedaan op zaterdag 17 decem-
ber. Dat was geen succes, want het was veel te mistig. Het was
nog wel een leuk fietsrondje, goed tegen de coronakilo’s. De
volgende dag, zondag 18 december ging het beter. De algeme-
ne teneur was nog steeds dat er nog niet veel echte wintergasten
te zien waren. Zo waren de aantallen Smienten en Kolganzen
vrij laag. Maar ook deze zondag ging het zicht ’s middags ach-
teruit en kom ik de telling niet helemaal afmaken, dus ging ik op
de maandag voor de derde keer op pad.
Op zondag was een van de telpunten bij de Lakenvelderboerde-
rij. Ik heb me even gemeld bij de boer, Fernand de Willigen, die
het prima vond als we (ik was samen met een van mijn vogel-
maten, Nico Metaal) even achter de schuur gingen tellen. Daar
was ook het “cadeautje van de dag” te zien in de vorm van een
Grote Gele Kwikstaart. Achter de schuur staat overigens een mooi
paneel met informatie over de vogels daar. Dit is een van de drie
die geschonken is door Cor Matser, de weduwnaar van Charlot-

te Matthijsse. De andere twee panelen en een herdenkingsbank-
je staan op de Strengen. Panelen en bankje zijn gedeeltelijk
gefinancierd met bijdragen van vrienden en bekenden van
Charlotte en zoals gezegd, voor het overige door Cor. Charlotte
was tot haar overlijden in mei 2020 heel actief in de Merenwijk
en met tellingen van zwaluwen en slaapplaatstellingen in de
winter.
Terug naar de Boterhuispolder moet ik eerst nog even melden
dat Fernand altijd heel bereidwillig is bij vogelexcursies in het
voorjaar. Hij zorgt dan voor koffie en een praatje in de koestal.
Maar dat is er sinds de pandemie helaas niet meer van gekomen.
Voor de carnivoren onder ons: hij verkoopt ook heel lekker vlees,
van Lakenvelders.
Bij de boerderij van Bert van Leeuwen was een van de telpunten
goed bezet met een flink aantal Kievieten, Kramsvogels en
Spreeuwen. Daartussen zaten ook wel wat Koperwieken. Op een
flink aantal telpunten waren Nijlganzen, Grote Canadese ganzen,
Grauwe ganzen, Brandganzen en Kolganzen te zien. Het grootste
aantal tijdens de telling was 360 Grauwe ganzen. Na mijn tellin-
gen op maandag bij het Vennemeer verschenen daar langs de
dijk twee jagers (er was dus geen middelste jager, red) met een
hond. Ik had mijn telling gedaan en ben vertrokken, daarna
begonnen de knallen. Vermoedelijk stond er haas op het kerst-
menu. Bij een verder gelegen telpunt zag ik de ganzen massaal
de lucht in gaan. Wel een mooi gezicht, maar ja…
Wat was er verder nog te zien aan vogels? In totaal zo’n dertig
soorten met vooral ganzen en meerkoeten in grote aantallen en
ook flink wat Knobbelzwanen. De meeuwen waren ook goed
vertegenwoordigd met Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw
en Grote Mantelmeeuw (één). De Grote zilverreiger is tegen-
woordig ook elke winter wel te zien.
In januari ga ik weer, maar dan voor mijn eigen jaarlijst én…
voor de beweging. Nu moet ik alleen de gegevens nog invoeren
op de website. O ja, ik doe ook een PTT-wintertelling in Oegst-
geest, moet nog voor het eind van het jaar 2021.
En voor de statistiek: fietsafstand Oegstgeest – rondje polder-
Oegstgeest: ongeveer twintig km, tijdsduur vier uur.
                                                                            Lex Burgel

sen zorgt er nu voor, dat de kunstriffen hun taak in de voedsel-
keten ongestoord kunnen blijven vervullen.
Het waterpeil stond in het afgelopen jaar opmerkelijk vaker laag
dan in de jaren hiervoor. Mede daarom ben ik door de gemeen-
te gevraagd een inventarisatie te doen van locaties, waar Fauna
Uittreed Plaatsen nuttig zijn voor watervogels en te water ge-
raakte dieren, zoals egels en katten. Deze FUP’s bieden ook de
amfibieën en reptielen (gedumpte schildpadden) een plek om uit
het water te komen en om op te warmen. U bent zeer welkom
om locaties aan me door te geven waar nu of in de toekomst (als
er nieuwe beschoeiing komt) FUP’s nodig zijn.
Veel veldbiologen hebben van 1999 t/m 2001 meegewerkt aan

de basis van ‘Zelf de natuur in’ van de KNNV en NJN. Ik gaf in
2001 vorm aan het hoofdstuk zeezoogdieren: daarmee begon
eind jaren tachtig mijn passie voor het water. Wie had gedacht
dat de herdruk van het Basisboek Veldbiologie twintig jaar later
zo’n succes zou zijn dat het binnen een jaar een tweede druk
kreeg! Het is een fraai geïllustreerde natuurbijbel geworden, die
ik iedereen kan aanraden die graag verder, hoger en dieper wil
leren kijken. Mede daardoor komen er steeds meer bijzondere
waarnemingen voor het voetlicht: mensen gaan steeds beter
observeren!
                                                                          Aaf Verkade
        Projectleider Vissenmonitoring www.onderwaterinleiden.nl
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Mutaties ledenadministratie KNNV
opzeggingen per 31 dec. 2021:
J.C.M. Berkhout (overleden)
A.M. Bilt van de
J.E. Burg

H.R. Cusell
R.O. Goud
K. Kelderman
W. Langbroek

M.C.W. van Leeuwen
M.A. Roggeveen
E. Vink
B.J.M. Zonneveld

Welke fout zit er verstopt in mijn gedichtje Naaktslakken, vroeg
ik in het vorige nummer. Het was, dat ik zei dat ook de manne-
tjes in een slijmjurk gehuld gaan. Die slakken zijn echter herma-
frodiet, zoals alle landslakken. Er bestaan dus geen mannetjes.
Er bestaan trouwens geen tweehuizige slakken. Heremietkreef-
tjes, te vinden aan het strand, verhuizen wel van het ene slak-
kenhuis naar een ander. Weer terug van heremiet naar herma-
frodiet: een ander woord hiervoor is tweeslachtig. Vroeger
werden onze amfibieën tweeslachtige dieren genoemd. Hier
betekende dat ‘tweeslachtig’ echter, dat ze water- én landdieren
waren.
Over slakken gesproken: het valt mij al enkele jaren op, hoeveel
huisjesslakken bivakkeren langs het fietspad door de duinen,
vooral op een stuk, een kilometertje bezuiden de Katwijkse
boulevard. Ik ben zelfs een keer afgestapt om te kijken welke
bloemen daar nu ineens in de berm stonden te bloeien. Geen
bloemen, maar slakjes zag ik. Armoedige plantjes zaten vol met
vrij kleine, bijna witte slakken, soms tientallen bovenin, honder-
den per vierkante meter. Naar ik meen heideslakken, maar er
waren ook slakken van andere soorten. Het zal het microklimaat
zijn dat ze daarheen brengt. De grond wordt ’s middags erg warm.
Dank zij hun kleur raken ze natuurlijk ook niet al te gauw
oververhit. Bij regen kruipen ze massaal over het fietspad. Het
wordt dan moeilijk zelfs alleen al de grote exemplaren te ontwij-
ken.
De meeste soorten huisjesslakken hebben rechtsgewonden

huisjes. Met de top boven zie je dan de opening rechtsonder. Een
linksgewonden exemplaar paart moeilijk met een rechtsgewon-
den, vandaar dat bij de meeste soorten vrijwel alle exemplaren
gelijk gewonden zijn. Het slakkenlichaam zelf is daardoor ook
asymmetrisch. Naaktslakken zijn ontstaan uit huisjesslakken.
Vandaar dat ook zij asymmetrisch zijn. De ademopening is altijd
rechts. Leuk weetje voor excursies, samen met dat verhaal over
hun evolutie. Nico van Stralen vermeldde in zijn column in het
Leidsch Dagblad dat slakken niet zelden gespiegeld afgebeeld
worden, zodat het beest met de leesrichting mee voorwaarts lijkt
te kruipen, of niet het boek uit. De kenner ziet dat bedrog on-
middellijk, zoals een geoefende lezer een gespiegelde F direct
waarneemt. De vormgevers vatten het woord bladspiegel soms
te letterlijk op.
Wie op landgoed Leeuwenhorst bij Noordwijk gaat zoeken naar
huisjesslakken, zal niet veel vinden. De grond van deze oude
duinen bevat te weinig kalk. Aan de slakken herkent men de
bodem.
Op 21 december zag ik in het duin trouwens nog een actieve
slak, bij 7 à 8 graad en geen zon. De dagen daarna aan klein-
actief gedierte: nog één pissebed, één spinnetje en een zwerm-
pje vrij grote dansende insecten, vermoedelijk muggen. Ik zag
verder ook nog slijmzwammen in dode takjes in het mos van de
Coepelduynen bij Noordwijk. In andere duingebieden heb ik die,
zover ik mij herinner, nooit gezien.
                                                               Peter van den Berg

Landslakken

Zwarte zwaan
(foto: Erik Fleur)
 

hebben we niet heel veel soorten gespot. Wat we met name
misten, waren de trekvogels als koperwieken, kramsvogels en
kepen, die we eigenlijk in groten getale op de overvloedig aan-
wezige bessen hadden verwacht. Wel in de lucht, maar niet onder
handbereik, zal ik maar zeggen. Wel veel roodborsten, heel veel
roodborsten maar daar kwamen we niet voor. Gelukkig bij het
eerste uitkijkpunt over de plas toch nog een verrassing: een
paartje zwanen, één knobbelzwaan en één zwarte zwaan. Geen
idee trouwens wat voor nakomelingen (veertig tinten grijs? red.)
dat oplevert, waarschijnlijk niet één. Maar ze waren wel erg close.
Verder een groepje dodaarsen, waarschijnlijk ouders met jongen.
Lepelaars, grote zilverreigers, verschillende eendensoorten.
Maar niet de ijsvogel waar we op hoopten. Verder op de wande-
ling mooie uitzichtpunten met een torenvalk die veel vragen

opriep: was het er wel een? Ja toch wel. En een grote buizerd
die als een aalscholver zijn vleugels liet hangen. Boomkruipers,
een boomklever in de verte en dichtbij een Cetti of drie, die zich
niet lieten zien. Onderweg kon onze paddenstoelenexpert Eke
veel vertellen over de talrijke zwammetjes die we tegenkwamen
(tonderzwam! Eke heeft trouwens op dit moment een fototen-
toonstelling in Gezondheidscentrum Vondellaan, komt dat zien!).
En Hans zag allerlei vogels die ik niet zag, zoals overvliegende
sijzen, staartmezen en nog meer. Maar dat lag aan mij natuurlijk.
Wij vervolgden onze tocht naar Het Wapen van Marion, bekend
etablissement in Oostvoorne, dichtbij het Groene Strand. De
temperatuur was inmiddels zo opgelopen dat we buiten in het
zonnetje koffie konden drinken. Vandaar een eindje gelopen naar
de vogelkijkhut, maar daar was niet zoveel te zien. We gingen
dus weer snel terug naar de auto’s.
De volgende bestemming was niet ver daarvandaan. De Brielse
Gatdam verbindt Voorne-Putten met de Maasvlakte, en vanwege
de industrie op de Maasvlakte zie je de natuur tegen een
merkwaardig onnatuurlijke achtergrond. Maar als je die achter-
grond wegdenkt, is er veel leuks te beleven. We zagen roodborst-
tapuiten, wulpen, een paar lepelaars en veel bontbekplevieren
op grote afstand. Op de terugweg zagen we bekenden van een
concurrerende vogelwerkgroep die wel een ijsvogel en veel
kneutjes hadden gezien. Samen zagen we een paartje tapuiten
en nog een roodborsttapuit. Waarbij maar weer eens bleek dat
dat een heel ander vogel is. En er waren een paar snoepende
putters te zien tussen de duindoorns.
Het was een geslaagde excursie met fantastisch weer en uitein-
delijk toch nog best wat waarnemingen. Dank aan Stan en Ad!
                                                                    Jan van Kasteel

nieuwe leden:
C.R. Jost
R. Ravensbergen
G.J. van der Voet
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De KNNV-afdeling Leiden e.o. is opgericht op 27 december 1901 en heeft tot doel om
natuurbeleving, -onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen. Dit
gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.
Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de lan-
delijke KNNV, wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen. De
kosten voor het lidmaatschap voor 2022 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).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Website: https://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: webmaster@leiden.knnv.nl
Kopij voor Bladgroen via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl
Sluitingsdatum Bladgroen 22’2:     1 mei 2022
Sluitingsdatum Bladgroen 22’3:     1 oktober 2022
Sluitingsdatum Bladgroen 23’1:     24 december 2022

KNNV-bestuur  
Voorzitter: Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,ineke.laroo@gmail.com 
Secretaris: Jan Westgeest, Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten,T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl 
Penningmeester: Joop Vlieg, Adriaan van Royenlaan 100, 2341 PZ Oegstgeest, T 071-51.90.439,j.vlieg@gmx.net
Ledenadministratie: Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,T 071-57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl
Algemeen bestuursleden: • Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp, T 071-54.17.207,   ron.mes@xs4all.nl• vacature
Vertrouwenspersoon:

KNNV-werkgroepen

Jeannette Teunisen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden, T 071-88.86.585,knnvleiden5@gmail.com 

Plantenwerkgroep: Koen van Zoest, Onafhankelijkheidsweg 84, 2332 ZT Leiden,T 071-57.68.943, vanzoest@planet.nl
Mossenwerkgroep: Jeannette Teunissen (adres: zie hierboven) 
Vogelwerkgroep: Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden, T 06-51.19.09.83,ad.den.toom@live.nl en Anke Burgers, Ravelstraat 3, 2324 XX Leiden,T 071-57.67.870, amm.burgers@gmail.com
Paddenstoelenwerkgroep Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl
Natuurbeschermings-commissie 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)
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DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

                                                               Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen
 

Indien onbestelbaar:  
Burg De Kempenaerstraat 33

2252 VK, Voorschoten

www.editoo.nl


