
Jaarverslagen over 2021  
 

secretariaat KNNV-afdeling Leiden e.o., inclusief natuurhistorische aspecten! 

 

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 

bijeenkomsten (ook binnen de werkgroepen) zijn trouwens het gehele jaar door aanzienlijk 

schaarser geweest 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 traditionele editie van het KNNV-afdelingsblad ‘Daucallium+’ waarin 

onderzoeks- en andere meer inhoudelijke artikelen m.b.t. 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 ledenvergadering 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 

bijeenkomst soepel over in een LedenContactAvond (LCA). Ter aankondiging hiervan was op 

3-7-2021 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 6 personen, is drie maal (op 28-6, 19-7 en 25-10) 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 ondanks meerdere (en steeds dringender) oproepen. 

In 2021 is verder de nieuwe website in de lucht gekomen: https://leiden.knnv.nl. 

De bestaande 5 werkgroepen van de KNNV-afdeling 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). 

 

Jan Westgeest en Jeannette Teunissen 

 

 

Jaarverslag Plantenwerkgroep KNNV-afdeling Leiden 2021 

 

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 (5 deelnemers) en op 24 oktober 

een stadsplanteninventarisatie in de Oude Morsch (8 deelnemers). Beide wandelingen vielen 

in de coronamaatregel-luwe fase. Helaas moesten de geplande bomenwandeling in Kweeklust 

en ook de beide eindejaarsplantenjachten toch weer gecanceld worden. 

 

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 bosplantsoenen hebben 19 KNNV en 

IVN leden meegedaan. Tezamen hebben zij 1807 waarnemingen vastgelegd van in totaal 

86 soorten stinsenplanten. Er volgt nog uitvoerige verslaglegging van dit project. 



- Daarnaast mocht op individuele basis het monitoren in de duinen weer starten. Dat vond 

plaats in de kilometerhokken Knolletjesdel, Winning3/Zwarte Pan, Vlaggeduin en 

Coepelduynen 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) en 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! 

 

Koen van Zoest, coördinator 

 

 

Jaarverslag Vogelwerkgroep KNNV afdeling Leiden 2021 

 

Het jaar 2021 was alweer het tweede jaar waarin we te maken hadden met beperkingen en 

maatregelen ten gevolge van COVID-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, 

witwangstern en geoorde fuut.  

De eerste excursie die doorgang kon vinden, was - in juni - naar de Woerdense Verlaat en 

Groene Jonker. Hier konden we genieten van purperreiger, zwartkopmeeuw, tuinfluiter, 

bosrietzanger 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, 

sprinkhaanzanger en zomertortel, een rode lijst soort. Tenslotte, na lang speuren, vonden we 

de strandplevier op Markenje in de Grevelingen. Medio augustus reden we naar Noord-

Holland voor een excursie 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 zoals tapuit, roodborsttapuit en keep zien. De laatste excursie van het jaar 

was naar de Pier van IJmuiden, in november. In een stormachtige sessie werden heerlijke 

soorten als oeverpieper, steenloper, drieteenstrandloper en zeekoet gevonden. Op het 

Kennemermeer werd als toetje een ijseend waargenomen.  

Eind november werden de coronamaatregelen weer aangescherpt 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 ervaringen 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. 

 

Anke Burgers & Ad den Toom 

 

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep Hollands Duin 2021 

 

In de eerste helft van het jaar hebben we geen gemeenschappelijke activiteiten kunnen 

ontplooien door de coronabeperkingen. 

Na ons gebruikelijke zomerreces (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 bijbehorende studieavond in november in het 



Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk, waarna we in december het jaar afsloten met een 

rijke mossenexcursie in de Coepelduynen op een fantastisch 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 studieavonden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum te Noordwijk. 

 

Jeannette Teunissen  

 

 

Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep KNNV-afdeling Leiden 2021 

 

Toen duidelijk werd dat het ook dit voorjaar niet echt veilig was om samen op paddenstoelen-

excursie te gaan, is een alternatief gezocht. “Samen met ons eigen” zouden Koot en Bie 

gezegd kunnen 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 waar te zoeken en 

waarop te letten. In totaal zijn er 4 nieuwsbrieven verschenen die naar een mailgroep van 27 

KNNV-leden verstuurd werden. Ook konden leden van de mailgroep met 

paddenstoelenvragen terecht bij ondergetekende. 

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.  

Volgend jaar 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 14 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 12 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. 

 

Plannen voor 2022. Hopelijk vaker met elkaar op excursie en los daarvan ook weer een 

nieuwsbrief om paddenstoelenliefhebbers op weg te helpen. 

 

Leo Jalink, 14 december 2021. 

 

 

 


