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Van de voorzitters
Van de voorzitter IVN
Moet IVN zich uitlaten over de stikstofcrisis? Een zeer relevante
vraag die wij ook in onze IVN afdeling willen beantwoorden. Onder
andere Natuurmonumenten en Vogelbescherming benaderden
onze IVN voorzitter Jelle de Jong, of hij een persbericht wilde
ondertekenen. Dit naar aanleiding van het naar buiten gebrach-
te stikstofbeleid van het kabinet door minister Christianne van
der Wal In dat persbericht werd steun uitgesproken voor het
kabinetsbeleid inzake stikstof. Na enige aarzeling heeft hij dat
namens IVN gedaan. Hij zag echter een risico dat we door
boerenpartijen negatief bekeken zouden worden. Ik begrijp die
aarzeling. Hebben we ondertussen niet al veel duurzame,
groene boeren mogen ontmoeten? Zijn er niet veel boeren die
wel een balans hebben gevonden tussen natuur en rendement?
Ook wij, als bestuur van een afdeling, worden regelmatig bena-
derd om petities te tekenen, en de aarzeling is mij niet vreemd.
Ik herinner me de petitie die ik tekende tegen een extra hockey-
veld van Roomburg en de brief tegen de aanleg van een disc-
golfbaan in Cronesteyn. De zorgen rond de bouw van een hore-
cacentrum en parkeerplaatsen in de kwetsbare polder van Lei-
derdorp hebben we kunnen uiten door steun te geven aan hen
die commentaar hadden op het Voorontwerp-bestemmingsplan.
En recentelijk was daar de petitie tegen recreatiewoningen in de
Vlietlanden. Zo komen er veel verzoeken binnen voor steun en
moet er besloten worden hoe te reageren. Namens jullie!
Als bestuur hebben we nagedacht hoe activistisch we mogen of
moeten zijn. Als IVN zijn we laagdrempelig, positief en nodigen
we mensen uit om te genieten van de natuur en deze volop te
beleven. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen
die de natuur beleven er dan ook voor willen zorgen. Maar
hebben we daarnaast niet een verantwoordelijkheid om Neder-
landers te wijzen op de urgentie van insectensterfte en verslech-
terende waterkwaliteit in slootjes? Betekent dat we dan altijd
mee tekenen op petities waarin wordt aangegeven dat de natuur
onder druk staat en verbeterd moet worden? Nee. Ik ben voor-
stander van het inhoudelijke delen van expertise in plaats van
een stellingname innemen. Steun naar politieke partijen willen
we sowieso vermijden. De focus moet zijn op educatie, op
nieuwsgierigheid en verwondering. Aanschuiven bij forum/
overleg vanuit gemeente rond groenbeleid, dat dus wel.
Terug naar de stikstof. Ook wij hebben grote zorg over de ver-
grassende natuur, de brandnetels en de bramen en het verdwij-
nen van soorten. Wat doen we met die zorgen? Vertellen wij het
verhaal wel voldoende? Natuurlijk zijn er boeren die kiezen voor
een bloemrijk grasland en een hoger waterpeil om de weidevogels
tegemoet te komen. Maar we zullen moeten inleveren om een

goede balans met de natuur te krijgen. In de gidsenopleiding
hebben we uitgebreid aandacht besteed aan biodiversiteit, kli-
maatadaptatie en de rol van de mens. We begrijpen de overle-
vingsstrategieën en zijn onder de indruk van de veerkracht van
de natuur. En toch zien we een kwetsbaarheid en herkennen we
verslechteringen, die we niet kunnen en willen ontkennen. IVN
en onze afdeling moeten zich hierover kunnen uitspreken. We
mogen trots zijn op gedegen kennis, zodat we niet vanuit
emotie maar vanuit kunde ons uitspreken en het gesprek durven
aan te gaan. Laten we dat dan maar gewoon doen.
 
                                                                      Wietse Roodenburg
Van de voorzitter KNNV
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is er een nieuw
bestuur geïnstalleerd. Fantastisch! Verder is Yvonne van Nierop,
die de ledenadministratie verzorgt en de herinneringen aan te
houden excursies verstuurt, als langst zittend bestuurslid aan-
gebleven tot haar taak overgenomen wordt door Marco Roos.
Het nieuwe bestuur is enthousiast en maakt een mooie start. De
afdeling Leiden organiseert in de landelijke week van de veldbi-
ologie excursies. Er komt ook een minicursus kranswieren.
We hebben een mooi warme en droge zomer achter de rug,
waarin we er gemakkelijk op uit konden trekken. Sommige dagen
was het zo heet dat we liever binnen bleven of naar een stukje
schaduw zochten. Het verlangen om een keer te fietsen of te
wandelen in een heerlijke regenbui komt dan wel in je op.
Weggedoken in een capuchon met het geluid van de tikkende
regen of je gezicht laten spoelen door de regendruppels voelt
anders. Het wandelen en vooral het plezier van het fietsen in de
regen is meestal maar van korte duur. Bij veel regen is het al
snel mopperen op een regenpak dat van binnen natter is dan van
buiten. Maar dit alles hebben we deze zomer wel gemist.
De natuur is superdroog en tuinen vragen om besproeid te
worden, ook als dat ten koste gaat van ons supergoede en lek-
kere drinkwater. Zelf zet ik een parasol uit om de planten tegen
de felle zon te beschermen. Water tap ik uit de twee regentonnen
die op de regenpijp zijn aangesloten. Ook deze tonnen raken leeg
als er geen druppel water meer valt en er wel uit de tonnen
getapt wordt.
Dit deed me denken aan de tijd van verwarming op olie, toen er
grote olietanks ingegraven werden. Is het een idee om voortaan
bij de bouw van huizen ondergrondse watertanks aan te brengen,
zodat we in een natte periode of bij die overweldigende plens-
buien het water opvangen en bij een droge periode weer kunnen
gebruiken?
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We weten vast allemaal wel tips om zuinig met water te doen en
niet méér te verspillen dan nodig is. Er is weliswaar genoeg water
op de wereld maar het meeste water bevat zout. Het ontzilten
van zeewater is een dure klus en onderzoek om dit milieuvrien-
delijk en goedkoop te doen is een aanrader. Knappe koppen
zullen er wel mee bezig zijn.

Watertekort is een somber vooruitzicht. Maar hopelijk worden
jullie wel blij van deze nieuwe uitgave van Bladgroen met mooie
verhalen. Geniet ervan en veel dank aan ons redactieteam dat
deze uitgave weer heeft samengesteld.
 
                                                                         Ineke Laroo

Programma werkgroepen KNNV
Vooraf
Op de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving: https://leiden.knnv.nl/ worden de activiteiten van de
werkgroepen steeds tot op de dag van plaatsvinden kenbaar gemaakt.
         Algemene activiteit voor KNNV- en IVN-leden
Zondagmiddag 30 oktober: strandexcursie met Strand-
groep Katwijk
Verzamelen om 12:45 uur wintertijd op de parkeerplaats
bij de KNRM-loods ten noorden van de uitwatering in
Katwijk aan Zee.
In samenwerking met de Strandgroep Katwijk is het gelukt om
een echte strandexcursie te organiseren. Marijke Kooijman
neemt ons twee kilometer mee langs de laagwaterlijn en terug
langs de hoogwaterlijn. Het wordt die dag om 13:54 uur laag-
water.
Tijdens de wandeling zoeken en inventariseren we allerlei
strandvondsten aan de hand van de inventarisatielijst van
stichting Anemoon. Van zeewieren tot schelpen, van roggenkap-
sels tot aangespoelde krabben en vogels. Na afloop bespreken
we met z’n allen de vondsten en vullen het formulier van
Stichting Anemoon in. Dat doen we in een strandpaviljoen of als
het lukt in het Natuurcentrum Katwijk. Meer informatie over
strandvondsten en ook het inventarisatieformulier is te vinden
op de website van Stichting Anemoon. Uit en thuis duurt de
strandexcursie tot 17 uur, uiterlijk 17:30 uur.

 
Afhankelijk van het weer is warme kleding en waterdicht
schoeisel (bergschoenen of laarzen) aan te raden. Op het strand
kan het koud zijn.
Aan deze excursie kunnen nog maximaal acht personen deelne-
men. Leden van KNNV Leiden gaan voor die van andere afdelin-
gen en niet-leden. Aanmelden vanaf 18 oktober bij Stan van
der Laan via stanvanderlaan@casema.nl.

                                Plantenwerkgroep
 Algemeen
Na twee coronajaren zijn de (groeps)activiteiten van de Planten-
werkgroep vanaf januari weer op gang gekomen. Sommige ac-
tiviteiten werden goed bezocht, sommige wat minder. Tijdens de
studieavond in september hebben we met elkaar ideeën ontwik-
keld over een verdere invulling van het programma. Kern
daarin zal zijn dat er minder herhaalde, dezelfde activiteiten in
het programma worden opgenomen. Met name het monitoren in
de duinen (steeds eenzelfde route lopen, gericht op slechts een
beperkt aantal planten) zal minder de kern van de groepsactivi-
teiten worden. Uiteraard wordt dit belangrijke werk wel voort-
gezet door individuele leden; dit in samenspraak met Harrie van
der Hagen, de ecoloog van Dunea die het LMF-A monitoringpro-
ject al 22 jaar aanstuurt. In het volgende Bladgroen kom ik
hierop terug. Dan wordt ook het zomerprogramma gepresen-
teerd.
We hebben ervoor gekozen om meer afwisselende excursies te
ondernemen. Op enkele daarvan zal tijdens een winter-studie-
avond vooruitgelopen worden. Zo zal een gebied toegelicht
worden op geomorfologische, historische en ecologische aspec-
ten. We weten dan beter waar we naar toe gaan en wat we er
zoal kunnen verwachten. Uiteraard vooral welke planten, maar
we kijken altijd breder. Voor 2023 staan Lentevreugd en de
Nieuwkoopse Plassen op het programma. Andere ideeën moeten
nog verder uitrijpen. Wordt dus vervolgd (zie ook de studieavond
van 17 november), maar hier is het programma voor de herfst
en het begin van de winter. Met onder andere weer tweemaal de
traditionele Eindejaarsplantenjacht.
Voor deelname is aanmelding vooraf niet nodig! Maar dat blijft
voor de veldactiviteiten wel verstandig als je het laatste nieuws
over wijzigingen wilt weten: vanzoest@planet.nl.
De studieavonden worden gehouden in het IJsclubgebouw,
Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. Tegenover het ge-
bouw aan de overzijde van die weg liggen sportterreinen met
voldoende parkeergelegenheid. Maak daar bij voorkeur gebruik
van als je goed ter been bent.
Heb je vragen: laat ze weten.
.
Programma
 
Zaterdag 5 november, 9:30–11:30 uur: kwartaal-bomen-
wandeling Burgemeester Berkhoutpark
We zijn in dit prachtig rijksmonument al in mei geweest, maar
hebben toen slechts het halve park kunnen bekijken. Vandaag
doen we andere helft die nu in de late herfst vast nog veel herfst-
kleuren te zien zal geven.
Verzamelen bij de ingang aan de Pr. Margrietlaan, Voorschoten
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Donderdag 17 november, 19:30–22 uur: studieavond
Lentevreugd
In augustus 2023 maken we een wandeling door Lentevreugd,
een aan de natuur teruggegeven bollengebied aan de binnen-
duinrand van Berkheide bij Wassenaar, beheerd door Staatsbos-
beheer. Ter voorbereiding op dat bezoek zullen Marijke Hollander
en Hugo Woudenberg vanavond een breed geschakeerde pre-
sentatie over het gebied geven. Hugo is als vrijwillig beheerder
zeer nauw bij het gebied betrokken en spant zich met name in
voor het Leeuwerikveld. Zelfs zij die het gebied kennen, zullen
verbaasd staan over wat er deze avond zoal aan bod komt.
Maar het eerste half uur van deze avond brainstormen we in
vervolg op 22 september 2022 over het programma en het
functioneren van onze Plantenwerkgroep in 2023. Wat zie jij
graag daarin opgenomen en wat zijn je ideeën om dat te
realiseren?

Dinsdag 27 december 13:30 uur. Eindejaarsplantenjacht 1
Na een lang kerstweekend is het goed om wat calorieën kwijt te
raken door weer buiten rond te kijken. Hoeveel en welke bloei-
ende wilde of verwilderde planten gaan we in één uur vinden?
Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van
serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om
soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het
weer echt meezit dan beginnen voorjaarsbloeiers al te bloeien
op zonnige en beschutte plekken. In het hele land worden deze
jaarlijkse jachten in de laatste jaarweek gehouden, onder de vlag
van Floron.
We lopen het bekende binnenstadrondje en verzamelen bij de
achteringang van de Hortus (Doelengracht, hoek Paterstraatje).
 

Vrijdag 30 december, 10:30 uur. Eindejaarsplantenjacht 2
Een tweede jacht: zie hierboven. Maar we lopen nu een rondje
in Vreewijk: een wijk van ruim honderd jaar oud ten zuiden van
de Witte Singel.
Verzamelen op de hoek Telderskade/Rijn en Schiekade.
 
Donderdag 19 januari, 19:30–22 uur: studieavond Stin-
senplanten
In 2021 hebben negentien leden van onze IVN- en KNNV-afdeling
deelgenomen aan het project ‘Stinsenplanten in Leidse bosplant-
soenen’. Er is toen een verrassend hoog aantal soorten gevonden,
waaronder zeer bijzondere. Blijkbaar is het Leids stedelijk groen
ook voor plantenliefhebbers een aan te raden onderzoeksgebied.
Koen van Zoest presenteert met veel foto’s de bevindingen van
het onderzoek. Dit is gelijk een goede voorbereiding en opfrisser
voor de lentewandeling die in maart plaatsvindt.

Dinsdag 14 februari, 13:30–15:30 uur: kwartaal-bomen-
wandeling Ter Wadding
Deze voormalige buitenplaats is enkele jaren geleden gereno-
veerd. We hebben er niet eerder gericht naar de bomen gekeken.
Welke soorten kunnen we herkennen aan hun wintervoorkomen?
Maar er is meer: de (dubbele) sneeuwklokjes zullen al volop
bloeien en de geschiedenis van dit vier eeuwen oude buiten krijgt
ook aandacht.
Verzamelen: bij de noordelijke entree aan het Groene Draeckpad
(fietspad langs het spoor); daar is ook een fietsenstalling.
Parkeren kan aan De Zeven Provinciën, ter hoogte van nr. 29.
Vandaar is het vijf minuten lopen.

Lentevreugd 
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Donderdag 2 maart, 19:30–22 uur: studieavond Nieuw-
koopse Plassen
Komende zomer bezoeken we het vermaarde natuurgebied van
de Nieuwkoopse Plassen. We zijn er al lang niet geweest. Hoog
tijd om er weer een keer te gaan varen en onze (planten)kennis
daar in de praktijk te toetsen. Ter voorbereiding op deze dagex-
cursie zullen Jacqueline Henrot en Ron Mes vanavond een breed
geschakeerde presentatie over het moerasgebied geven. Zij zijn
specialisten in oever- en waterplanten, dus onze beste gids voor
dit gebied. De excursiedatum wordt later bekend.
 
Zaterdag 11 maart, 14–16 uur: Lentewandeling Oud-
Poelgeest
Dit landgoed is vermaard om zijn rijke stinsenplanten. We zijn
er al vaker geweest maar juist in deze maand beleef je er volop
de vroege vreugde van het voorjaar. Het wordt echt een wande-
ling, want we betrekken het Leidse Heempark bij ons rondje.
Natuurlijk staan daar volop stinsenplanten, maar ook bloeiende
‘echte’ wilde planten.
Verzamelen bij het monumentale toegangshek: Poelgeesterweg
1, 2341 NM Oegstgeest.
                                                                  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, 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.
 
Let op!
Voor komende excursies met autovervoer houden wij
voorlopig onderstaande aan, met name voor de kwetsbaren
onder ons:
•    Wij adviseren om de komende tijd nog zo veel mogelijk een
mondkapje in de auto te dragen. Uiteindelijk bepalen de inzit-
tenden per auto wat ze doen, maar wij verzoeken rekening te

houden met diegenen die dat vragen! Neem dus voor de zeker-
heid een mondkapje mee.
•    Wij gaan ervan uit dat iedereen inmiddels geboosterd is!
Mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij je om dat bij de aan-
melding door te geven.
•    Daarnaast houden wij de autobezetting nog zo veel mogelijk
op maximaal drie per auto in plaats van vier.
Voor alle excursies, ook zonder autovervoer, geldt: Ga niet
mee als je twijfelt over je gezondheid!
Programma
Vrijdag–zondag 4–6 november: excursie Kraanvogels in
Diepholz
Informatie is reeds via mails rondgestuurd. Wie dat gemist heeft
en alsnog belangstelling heeft, neemt contact op met Marco
Witte, mcwitte@xs4all.nl.
 
Woensdag 16 november: try-out voordracht Verstoring
wadvogels Engelsmanplaat door Ron Mes, 20 uur MEC
Leiderdorp
Ron Mes is in de zomer een van de vogelwachters op de Engels-
manplaat. Engelsmanplaat en Rif zijn "toeristische hotspots".
Vogelwachters proberen verstoringen te voorkomen, maar af en
toe zijn deze er toch. Voor SOVON is hij gevraagd hierover een
voordracht te houden. Hij wil de presentatie graag uitproberen
voor KNNV’ers uit de Leidse regio om zo de puntjes op de i te
zetten. Kom luisteren en kijken en help mee om er een interes-
sante presentatie van te maken.
Aanmelden uiterlijk ma 14 november 20 uur bij Anke Burgers,
amm.burgers@gmail.com, 06–83.34.85.02.
Zondag 20 november: excursie Zeevang. Vertrek 9 uur
zwembad De Vliet.
Polder Zeevang is een veenweidegebied dat merendeels nog een
hoge waterstand kent, met slechts hier en daar een enkele on-
derbemaling. Een oude waterloop (de IJe) loopt van Edam naar
Oosthuizen. Langs deze waterloop is een rijke moerasbiotoop
ontstaan. Langs de dijk liggen drie plasjes, ontstaan door dijk-
doorbraken. Ze zijn gedeeltelijk omgeven door rietland. Het
gebied is van bijzonder belang voor smienten (foto onder). In
beide gebieden kunnen we in deze tijd van het jaar diverse
soorten ganzen en eenden waarnemen. Daarnaast komen
roofvogels als kiekendief en slechtvalk voor.
Aanmelden uiterlijk do. 17 november 20 uur bij Anke Burgers,
amm.burgers@gmail.com, 06–83.34.85.02.

Zaterdag 10 december: excursie Polder Arkemheen en het
Nuldernauw. Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet
Waar de Gelderse Vallei de randmeren raakt, ligt een van de
oudste polders van Nederland: polder Arkemheen. Dit is een van
de weinige locaties in Nederland waar groepen van de kleine
zwaan overwinteren. Deze zwanen broeden op de arctische
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(advertentie)
 

toendra's langs de Barentszzee en verder naar het oosten. De
populatie is de laatste jaren achteruit gegaan. Kijkend vanaf de
dijk gaan we zoeken naar de vele soorten overwinterende eenden
en ganzen in het water van het Nuldernauw. Ook de ijsvogel
wordt hier regelmatig gezien.
Aanmelden uiterlijk do. 8 dec. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel.06–51.19.09.83.
Zondag 8 januari : excursie Brouwersdam/Plan Tureluur.
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet
Deze klassieker behoeft eigenlijk geen toelichting. In deze tijd
van het jaar is de kust bij de Brouwersdam de hotspot voor
wintergasten uit het hoge noorden, zoals roodkeelduiker, zee-
koet, kuifduiker en ijseend. Ook de zwarte zee-eend en middel-
ste zaagbek worden hier gespot. Aan de dijk foerageren steen-
loper, paarse strandloper en drieteenstrandloper. Plan Tureluur
is een wetland-gebied, gelegen achter de zeedijk. Vorig jaar
konden we hier vele bijzondere soorten, zoals blauwe kiekendief,
geoorde fuut, kleine zilverreiger en natuurlijk kluut, lepelaar en
goudplevier, in de kijker krijgen. Kortom, alles om een mooie
excursiedag te beleven.
Aanmelden uiterlijk do. 6 jan. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel.06–51.19.09.83.
Zaterdag 11 februari: Ganzenhoek en Berkheide. Vertrek 9
uur, zwembad De Vliet.
In dit gevarieerde duinlandschap gaan we op zoek naar de
specifieke soorten die in deze biotoop kunnen voorkomen, zoals
havik, klapekster, glanskop, kuifmees, vuurgoudhaan, zwarte
mees en kleine bonte specht. En al naar gelang de weersomstan-
digheden kunnen we vroege zomergasten, zoals de boomleeu-
werik, verwachten.
Aanmelden uiterlijk do. 9 febr. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel.06–51.19.09.83.
 
                                                                        Anke Burgers

                                Mossenwerkgroep
 
De Mossenwerkgroep Hollands Duin trekt jaarlijks in de periode
september tot april een keer of drie à vier het veld in om naar
mossen te kijken en de ecologische verbanden ervan te bezien.
Drie weken later houdt de groep dan telkens een gezamenlijke
behandeling van de vondsten en bevindingen in het Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk.
In het voorjaar (t/m april) streven we naar twee mossenexcursies
en twee studieavonden, een en ander voor zo ver de coronapan-
demie en de regelgeving daaromtrent er ruimte voor geven.
De data komen steeds tijdig op de website https://leiden.knnv.
nl/ te staan.
Bij het samenstellen van Bladgroen zijn nog geen data gepland.
Houd de website https://leiden.knnv.nl/ in de gaten.
                                                               Jeannette Teunissen
                            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)

Calocera 
viscosa
Kleverig
koraal-
zwam-
metje
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Kweeklust:hoe gaat het met de oevers?
Een jaar geleden meldde ik in Bladgroen het succesvolle initiatief
met de natuurvriendelijke oevers in wijkpark Kweeklust in de
Mors. Medio 2020 aangelegd door de gemeente en in november
ingezaaid samen met onze KNNV-Plantenwerkgroep. Wij hadden
daartoe zaden van 32 lokale, inheemse oeverplanten verzameld.
In 2021 bleek driekwart ontkiemd, waarvan ruim de helft ook in
bloei kwam. Toen benadrukte ik het belang van goed beheer,
gezien de dreiging van riet en boomopschot.
Ondanks goede wil blijkt de gemeente dat niet te kunnen reali-
seren. Leiden werkt met langer lopende beheerbestekken en de
aannemers gaan grootschalig te werk, zo goedkoop mogelijk.
Juist het benodigde maatwerk kan niet geleverd worden. Dat
betekent voor de omgang met de oevers: óf laten verwilderen,
óf alles tussentijds maaien. Beide opties bieden weinig perspec-
tief voor de gezaaide oeverplanten. Dat zou jammer zijn. In 2022
bleken van de 32 soorten er 22 aanwezig, zelfs in ruimere mate
en meer bloeiend dan het jaar ervoor.
In samenwerking met de stadsecoloog hebben we in juli het heft
in eigen hand genomen. De gemeente zorgde voor gereedschap

Oproep Zaailingactie 19 november
De gemeente Leiden organiseert in 2022 samen met Stichting
Meerbomen weer een zaailingactie. Deze wordt dit jaar op za-
terdag 19 november gehouden. Het doel van deze actie is om
iedereen in de gelegenheid te stellen een eigen boompje uit een
Leids stadspark mee naar huis te nemen en zelf te planten. Op
zo'n manier maken we de stadstuinen, volkstuinen en dergelijke
weer een stukje groener. Voor alle duidelijkheid: er worden alleen
boompjes of struiken weggehaald die op een ongunstige plek
groeien of anderszins geen toekomst in het park hebben.
Ook dit jaar vindt de verspreidingsactie op meerdere locaties
plaats, waaronder het Merenwijkpark, het Leidse Hout en Cro-

nesteyn. Ik mag, samen met de groengroep van IVN Leiden, de
actie in het Leidse Hout organiseren. Juist voor het Leidse Hout
zijn wij op zoek naar IVN-vrijwilligers die op deze dag willen
helpen. Het werk bestaat uit het helpen rooien, publiek ontvan-
gen, uitleg geven, boompjes labelen en dergelijke. Niet iedereen
van de groengroep heeft bomenkennis, zeker niet van winter-
kenmerken. Dat hoeft echter geen beletsel te zijn.
Spreekt dit je aan en sta je achter het project? Dan kan je je
opgeven bij Nick Kooreman: n.kooreman@ leiden.nl.
Met vriendelijke groet,
                                                                              Johan Kieft

en voor afvoer van de ‘oogst’. Eén oever hebben we ontdaan van
abelenopslag. Een andere is tot ruim een meter vanaf de water-
kant met de bosmaaier ontdaan van riet. Het ijlere hogerop
groeiende riet heb ik later weggeknipt. De wens is dat herhaald
verwijderen het riet uitput. Om die reden is voortgezet maat-
werkbeheer af en toe nodig.
Maar hoe organiseer je dat? De gemeente kan het helaas niet
bieden. Mijn idee is dat een groepje buurtbewoners zich organi-
seert en zich verbindt aan het park. Naast kleinschalig en fijn-
mazig beheer zou zo’n groepje zich breder voor het park kunnen
inzetten. Bij andere Leidse parken zijn er mooie voorbeelden van.
De laatste tijd geef ik aan deze wens wat meer bekendheid, onder
andere via de organen van de diverse wijkverenigingen in de
Mors. Zelfs het Leidsch Dagblad besteedde er aandacht aan. Ook
op deze plaats in Bladgroen roep ik mensen op hierover na te
denken. Er zijn ongetwijfeld IVN- en KNNV-leden die in de Mors
wonen en hier iets voor voelen. Laat het me weten. Ik kijk ernaar
uit. Kweeklust is een mooi vijftigjarig park met een fraai bomen-
bestand; de moeite waard.
                                                                      Koen van Zoest

Abeelopslag schonen (foto: Koen van Zoest)
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IVN-activiteiten in de afgelopen maanden
Het was een mooie, warme zomer en we kunnen ons nu opmaken
voor een ongetwijfeld prachtige en koele herfst. Een mooie
zomer, vooral omdat we als afdeling zeer actief waren. Met trots
constateer ik de vele activiteiten van onze gidsen en werkgroe-
pen. Ter gelegenheid van ons 45-jarig jubileum werd er op 13
juli een avondexcursie gehouden. Na de taart en speeches ging
één groep per fiets naar de Eendenkooi in Sassenheim en de
andere groep voer met het voetveer De Heere Schouten naar de
Zwanburgerpolder. Een prachtig landschap en veel vogels.

Behalve de jubileum-avondexcursie is het wederom gelukt het
Zee-evenement in Katwijk te organiseren. Hier hebben de
Strandwerkgroep en vele vrijwilligers zich overtroffen met een
werkelijk fantastische middag. De speurtocht viel bijzonder in de
smaak bij de jonge bezoekers en de samenwerking met het
Groene strand en Gezond Natuur wandelen verliep uitstekend.
Leuk te horen dat de Katwijkse Stichting Visserijdagen onze
Strandwerkgroep heeft benaderd om mee te doen op de Toeris-
tenmarkt van de Maritieme dagen op 4 juli 2023.

Moeraswespenorchis (foto: Joop Vlieg)
 

                         NGO-clubje tijdens veldwerk
 

En dan in augustus, voor de tiende keer, de Leidse hooidagen.
Wat bijzonder fijn was om te zien dat veel ervaren IVN-leden,
maar ook aspirant gidsen van de Natuur Gidsen Opleiding (NGO)
deze activiteiten begeleidden. Een prachtige manier om als vrij-
williger een bijdrage te leveren aan de Leidse gemeenschap, maar
ook om ervaring op te doen van het stimuleren van kinderen.
Behalve de grote evenementen zijn er natuurlijk onze natuur-
wandelingen. Ik denk aan de vier zomeravondwandelingen door
de duinen bij Berkheide, de natuurwandeltocht en avondnatuur-
wandeltocht in Katwijk en in de duinen van Wassenaar.

                                   Duinreigersbek
 Er waren wandelingen bij Huys te Warmont en een wandeling op
het landgoed Oud Poelgeest. En vermeldenswaardig is natuurlijk
het vleermuizen spotten rond Kinderboerderij Merenwijk. En
intussen gaan we leren hoe de echometer “touch” op de iphone
ons gaat helpen met het speuren naar de vleermuis en is de
tweede fase van de gidsenopleiding inmiddels ook begonnen.
Na het afronden van de eerste drie blokken van de opleiding en
een korte zomerpauze is inmiddels blok vier over ecologie be-
gonnen. Nadat de eerste drie blokken werden gebruikt om
kennis op te doen van de natuur in de woonomgeving en de
duurzame stad, zijn we nu ook begonnen met onze adoptiege-
bieden: een jaar lang observeren en zich verwonderen in een
gebied naar eigen keuze. De vervolgblokken gingen in detail
verder met planten, bodem en dieren. Een weekend in Oostvoor-
ne was een prachtige kans om de kennis in praktijk te brengen.
En nu de ecologie van de duinen, het veenweidegebied en de
ecologie van de stad. We bespreken de circulaire economie en
het concept van “cradle to cradle”. Al bij de start van de opleiding
wordt veel aandacht besteed aan educatieve vaardigheden, de
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Karperdag op z'n Aafs
Impressie(s) Karperdag, 30 augustus 2022, Lakenpark Leiden,
m.m.v. Aaf Verkade
(foto’s: Jeannette Teunissen)
 

verschillende werkvormen en het spreken in het openbaar. Dat
levert veel lachmomenten op, maar bovendien belangrijke leer-
punten.
De financiële steun die we van onze sponsoren mochten ontvan-
gen, wordt goed gebruikt. Niet alleen de kosten voor studiema-
teriaal, het weekend en de huur van ruimte, maar ook de aanschaf
van de veldbiologieboeken kon met deze donaties worden be-
kostigd.
                 Wietse Roodenburg, voorzitter IVN Leidse regio,
                        en Annemarie Pijpers, namens de docenten
                     en deelnemers van de Natuur Gidsen Opleiding
 

                                Kleine morgenster
 

                                  Stijve ogentroost
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De esdoorn
De Esdoornbomen vormen een grote familie.
Veel bomen met esdoornachtige bladeren behoren hier niet toe,
zoals de Meidoorn, Plataan, Elsbes en Gelderse Roos. Bij deter-
minatie moet op de vorm en aantal lobben worden gelet. De vorm
van de bladeren van de verschillende Esdoorns verschillen, maar
het aantal lobben is gelijk: vijf.
In Europa is de gewone Esdoorn, Acer pseudoplatanus, met
maximale hoogte van 35 meter de hoogste esdoornsoort. Ook in
kustgebieden kan hij groeien. Hij heeft namelijk de unieke ei-
genschap zilte zeewind te kunnen verdragen. Zijn schaduw is
geliefd in parken, bij huizen en boerderijen.
Oorspronkelijk komt hij uit Midden-Europa, Zuid-Europa en
Zuidwest-Azië. Het hout van de boom is roomwit en gemakkelijk
te verwerken tot meubels en muziek-instrumenten. In vroeger
tijden maakte men van esdoornhout keukengerei en emmers
voor de melkstal.
In Noord-Amerika leverde de Suikeresdoorn, Acer saccharum,
zoetwaren. In het voorjaar tapte men daartoe het sap af en
maakte er suiker en stroop van. Nog steeds kan je esdoornstroop
kopen in kleine potjes met het embleem van een leeuw. Het
esdoornblad is overigens het embleem van Canada.
De zaden van de esdoorn zijn tot grote vreugde van kinderen
gepaard als vleugeltjes.
Als je ze omhoog gooit en laat vallen beschrijven de gevleugelde
zaden kringetjes in de lucht. Hoe hoger je staat, hoe mooier het
cirkelvormige dalen van de zaden. In de Pan van Persijn staat
een luchtbrug, direct na de ingang links. Als je daarvan de es-
doornvruchtjes, door kinderen wel propellertjes genoemd, laat
vallen, zie je ze prachtig ronddraaiend dalen. In de herfst wordt
deze brug druk bezocht door ouders en kinderen!
Tussen alle soorten Esdoorn, en dat zijn er vele, neemt de Rode
Esdoorn een bijzondere plaats in. Dit, omdat een oud Chinees
sprookje de naam Het rode esdoornblad draagt. Deze Esdoorn
is het hele jaar rood. De bloemen die voor de bladeren verschij-
nen, zijn rood, evenals de twijgen en knoppen. In de herfst
krijgen de bladeren een gele of diep rode tint. In dit verhaal wordt
de Rode Esdoorn bewoond door de geest van een boze tovenaar,
Rood-Oog genaamd. In de herfst daalt hij van zijn rode berg om
een meisje mee voeren. Hij komt in de gedaante van een rood
esdoornblad dat zich laat vallen, waarna onmiddellijk als het de
grond raakt, de gedaante van de boze tovenaar oprijst. Nooit
keert het meisje terug dat hij meevoert naar zijn domein waar
alles rood is, de berg, de bossen en de bron.
Zo voert hij op een dag als bruid Kersenbloesem mee, de vrouw
van Sje-t’oen. Ook al wordt hem verteld dat geen mens ooit zijn.

geliefde te-
rugkreeg die
de Rood-Oog
roofde, toch
begeeft Sje-
t’oen zich op
weg en vero-
vert na on-
noemelijk veel
inspanningen
zijn vrouw
Kersenbloe- 
sem. Daarbij
moet hij kie-
zen uit drie
stenen vrou-
wen die spre-
kend  op  el-

kaar lijken. Maar één heeft tranen in haar ogen en dat is zij,
Kersenbloesem. En Sje-t’oen houdt zielsveel van zijn vrouw, ook
al is zij versteend. Hij draagt haar tot hij haast niet meer kan.
Deze heldenmoed vermurwt het hart van de tovenaar, die dan
Kersenbloed weer tot leven brengt en teruggeeft aan haar man.
In dit verhaal kan men een seizoensmythe zien. Dat is een
verhaal waarin mensen de rol van seizoenen spelen. Hier staat
de tovenaar voor de herfst en de winter, en Kersenbloesem voor
de lente die na de winter weerkeert, en de zomer waarin de
bloemen bloeien. Wat versteend leek, komt in de lente weer tot
leven.
Een van de oudste seizoensmythen staat in de Metamorfosen
van Ovidius. Het verklaart de terugkeer van de seizoenen op de
volgende wijze. Demeter, moeder van de aarde, hoort hoe haar
dochter Persephone ontvoerd is door Hades, god van de onder-
wereld. Hades heeft het meisje Persephone tot vrouw genomen,
samen heersen zij over de onderwereld. Demeter, in diepe rouw,
verwaarloost in haar zoektocht naar haar dochter de aarde waar
het winter wordt. Pas wanneer zij haar dochter mee mag nemen,
na afgedaald te zijn in de onderwereld, herstelt de aarde zich en
wordt het lente. Maar omdat het meisje een zaadje van de
granaatappel gegeten heeft, moet zij terugkeren naar de onder-
wereld. Ieder jaar keert zij terug in de herfst, maar met de lente
komt zij weer terug op aarde. En dat ieder jaar.
Hier is Persephone de verpersoonlijking van lente en de zomer
als zij op aarde verblijft en Hades die van de herfst en de winter,
waarin zij in de onderwereld woont.
Enkele metamorfosen, veranderingen, worden in het verhaal van
Ovidius beschreven: een jongen die Demeter uitlachte wordt
omgetoverd in een hagedis en degene die Persephone verraad-
de door te vertellen dat zij van de granaatappel had gegeten,
wordt veranderd in een uil.
In het Chinese verhaal blijft Kersenbloesem op aarde, slechts
een deel van de cyclus is hier verteld. Maar omdat het esdoorn-
blad zo’n mooie rol speelt, wilde ik u dit sprookje toch graag
vertellen.
(bron: Chinese Sprookjes, uitgeverij N. Kluwer, Deventer. 1971)
                                                                                     Anneli
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IVN-wandeling ‘Van schemer naar donker’
 

We lopen op een spannend bospaadje waar een prachtig mie-
rennest is. Een van de deelnemers vertelt erover, dat mieren
geen leider hebben, dat ze verschillende geursporen kunnen
maken om de andere mieren te laten weten welke weg naar
voedsel leidt , en nog veel meer. Vervolgens gaan de kinderen
speuren naar nog meer mierennesten. We vinden er wel meer
dan tien!
Bij de uitkijkpost gekomen oriënteren we ons: waar is de zee,
welke stad zien we? Wat een prachtig uitzicht. Het begint al te
schemeren, de zon is net onder gegaan, helaas achter de wolken,
maar we zien nog wel een roze gloed. Verder gaan we door de
duinen naar de zeereep. Onderweg plukken we dennennaalden
en munt voor thee.
Dan over het strand. Omdat het zo helder is zien we Schevenin-
gen en zelfs Europoort. Aan de andere kant Katwijk, Noordwijk,
en zelfs de vuurtoren van IJmuiden. Ook Zien we heel veel
schepen en de windmolenparken met de rode toplichtjes. Bij de
Wassenaarse Slag aangekomen, vragen we voor de zekerheid
nog even of er al iemand snel naar huis wil, want we zijn nu op
de helft. Nee dus.
Het is altijd even zoeken waar de duinopgang tussen Katwijk en
Wassenaar is, vooral omdat het nu echt donker is. Het is nieuwe
maan. Na de steile klim is het weer genieten van het prachtige
uitzicht. Er zijn al sterren te zien. We gaan het duin af en bene-
den drinken we thee. Het wordt een proeverij: welke vind je
lekkerder, munt of dennen? Er worden ligmatjes uitgedeeld om
naar de sterren te kijken. Dat is deze avond een belevenis: er
zijn zo veel sterren en planeten te zien, er passeren ook satel-
lieten. We kunnen bij Jupiter zelfs een maantje onderscheiden
en iets verder staat Saturnus. Hadden we nu maar een telescoop,
dan konden we de ringen rond Saturnus zien. Als we willen op-
ruimen, zien we ineens een vos. Helemaal niet schuw: hij komt
steeds dichterbij, tot op een meter. Vast een vos die regelmatig
gevoerd wordt. Wij geven hem niks, het moet toch echt een wild
dier blijven. Maar mooi is hij wel.

  

Zaterdag 24 september
begint miezerig en som-
ber. Vanavond de wande-
ling ‘Van schemer naar
donker’. Gelukkig klaart
het in de middag op en
hebben we uiteindelijk een
prachtige heldere avond.
Twaalf deelnemers onder
wie twee kinderen staan
rond zeven uur klaar. We
zijn met twee gidsen.
Sonja vertelt dat we niet
bij ieder plantje stil staan,
maar vooral gaan beleven!
Wat een bessen zijn er dit
jaar, van geel tot donker-
rood en zelfs zwart. We
proeven eerst de duin-
doorn waarin twintig maal
zo veel vitamine C zit als
in een sinaasappel, per
honderd gram. Iets verder
proeven we de zuurbes die
zijn naam eer aandoet.
 

We gaan weer verder en nemen het laarzenpad. O, wat is het
donker. Gelukkig is het witte zandpaadje nog een beetje te on-
derscheiden. We raken in het donker zelfs een deel van de groep
kwijt. Zij nemen een andere route (gelukkig met gids). In het
open duin onder een boom brandt een klein lichtje: een glim-
worm! Inmiddels behoorlijk zeldzaam geworden. Dan zijn we
terug bij het beginpunt, waar de anderen ook zijn aangekomen.
Wat een heerlijke avond. En iedere keer weer zo anders. In het
voorjaar met zingende nachtegalen en korrende rugstreeppad-
den, het kek-kek-kek van de boomkikker. In de winter is het
strand zo mooi zonder strandtenten en zonder zeilbootjes op het
zand. Soms met storm, en in de zomer een enkele keer met een
lichtende zee. Er wordt wel eens een bosuil gehoord, of reeën
gezien, of galloways (koeien), of koniks (paarden). Er is altijd
wat te beleven.
Loop eens mee…
 
               Namens de werkgroep WANT, Marijke Hollander
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IVN-zomeravondwandeling inhet dynamische Meijendel de natuur in de duinen is nooit af
De werkgroep
Onze werkgroep Natuur in Dynamiek wil graag geïnteresseerden
meenemen in ons enthousiasme over de natuur, vol verwonde-
ring en bewondering. Maar we zijn ook realistisch over de ach-
teruitgang van de natuur door het handelen van de mens. De
werkgroep, die zich onder andere met klimaat, veerkracht van
de natuur en invloed van de mens op de natuur bezighoudt, wil
graag de vele facetten van de natuur laten zien. Hoe gaan de
duinen zelf, en alle flora en fauna, om met de veranderingen die
plaatsvinden in de natuur in de duinen? Zien we al die verande-
ringen? Wat ontwikkelt zich positief, wat negatief?
De wandeling
We vertrokken op 4 augustus om half acht bij het bezoekerscen-
trum de Tapuit in vier groepen van acht personen. We waren
allemaal rond half tien weer terug. En wat hebben we gezien en
verteld? Langs een smal zandpaadje was een trechtervormig
kuiltje te zien. Op de bodem daarvan huisde de larve van de
mierenleeuw.
 

Daarna liepen we langs de sprang van de drinkwatervoorziening
met de ‘waterputten’. Heden ten dage wordt drinkwater ‘ge-
maakt’. Water uit de afgedamde Maas wordt in Brakel al enigszins
gezuiverd en daarna naar Bergambacht gepompt voor verdere
zuivering. Tussen Scheveningen en Katwijk wordt vanuit Berg-
ambacht 8500 m3 per uur door twee grote leidingen in de infil-
tratieplassen in de duinen gepompt. Na een verblijfstijd van twee
maanden bereikt het water de leidingen naar de pompstations.

Daar gaat de zuivering verder, alvorens naar de huishoudens en
industrie te gaan.
Bij het bekijken van de verschillende hellingen in de duinen
konden we het effect van de zon laten zien. Op een zuidhelling
kan de zon fel schijnen en kan de temperatuur overdag wel
oplopen tot zo’n zestig à zeventig graden, terwijl het dan ’s avonds
weer flink kan afkoelen. Hier groeien de planten die we winteran-
nuellen noemen. Op noordhellingen hebben planten minder last
van enorme temperatuurverschillen. Er groeien meer planten.
Ze zijn vaak ook wat groter dan de planten die je op de zuidhel-
ling vindt.
De ‘verborgen duinvallei’ was vervolgens een bron van nieuwe
ontdekkingen voor wie planten bestudeert. En dan hadden we
de Libellenvallei nog niet eens bezocht. Die kwam nog.
In de Libellenvallei is de biodiversiteit enorm. Naast de flora is
er veel insectenleven in en rond het meertje. De gradiënt wa-
ter-land, het schone water, de kalkrijke grond, het kort houden
van de begroeiing, die vormen hiervoor de condities.

Er zijn meerdere voorbeelden van planten en dieren die hier pas
recent voorkomen onder invloed van het warmer wordende kli-
maat. De Libellenvallei wordt jaarlijks gemaaid, waarbij het
maaisel wordt afgevoerd. Ten gevolge van stikstofdeposities uit
de lucht nemen de concentraties aan nutriënten en bodemmine-
ralen in de bodem geleidelijk toe. Daardoor wordt ook dit
voedselarme water, het is kwelwater, geleidelijk voedselrijker.
In de vallei zagen we veel bijzondere planten, zoals kruisblad-

Larven Mierenleeuw (foto: Saxifraga Free Nature Images, fotograaf: Frits Bink)
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gentiaan, driedistel, ogentroost, waterpunge, rolklaver, grote
kattenstaart en enkele soorten walstro. Een feest voor het oog.
Maar we zagen ook een snel opdrogend duinmeertje. Er waren
lange droogteperioden deze zomer. Er kwam (te veel) kruipwilg
op. Libellen zagen we niet veel, maar dat was waarschijnlijk toe
te schrijven aan de al wat dalende temperatuur en het tijdstip.

                       Bruinrode heidelibel (mannetje)
  Bij een projectgedeelte waar zes jaar geleden is afgeplagd,
stonden we wat langer stil. Door het afschrapen van de voedsel-
rijke bovenlaag van het duin komt het voedselarme minerale
zand weer aan de oppervlakte. Het zand is gevoelig voor ver-
stuiving. Verstuivingen zorgen voor een voortdurende dynamiek,
ze zorgen voor groei en verjonging van het duin. Onder invloed
van menselijke of natuurlijke processen kan vastliggend duin
alsnog op de stuif gaan. Kalk uit iets diepere lagen komt daarbij
boven. Het proces van successie van de plantengroei begint dan
opnieuw. Klimaatverandering veroorzaakt ook meer slagregens
dan voorheen.

Bij het teruglopen van de verstuivende duinen naar de boerderij
passeren we weer de binnenduinen waar we begonnen zijn. We
zien geleidelijk hogere planten en struiken, bijvoorbeeld duin-
doorn en gewone vlier. De wind heeft daar minder invloed en zet
er dan ook minder kalkrijk zand af. Daarnaast spoelt de regen
er het kalk geleidelijk uit.
Hoge opkomst
Met 33 deelnemers en vier gidsen hebben we weer genoten van
deze zomerwandeling, waarbij we dit keer meer hebben gelet op
de veerkracht, en actie en reactie van de natuur, in wisselwerking
met ingrepen van de mens en klimaatverandering.
De interesse van de deelnemers was hoog, met veel vragen,
diepgang in de kennisoverdracht, en heel veel genieten van wat
er te zien was: nog veel bloeiende planten en enkele vogels die
ons verrasten, zoals een boomvalk.
Een opsteker voor onze relatief nieuwe werkgroep, die het publiek
anders wil laten kijken naar de natuur: een balans creërend
tussen de noodzaak van veranderen van onze opstelling als mens
ten aanzien van de natuur, en de schoonheid en veerkracht die
we elke dag kunnen waarnemen om ons heen.
             Herman Breepoel (met bijdragen van Lex Burgel)
                       namens de werkgroep Natuur en Dynamiek
Contact via email – werkgroepklimaat.ivnleidseregio@gmail.com

(advertentie)
 

                                         Boomvalk
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Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV
                                                               Hyacintenbos en Solleveld, 1 mei 2022
                                                             nachtegaalconcert op een hyacintentapijt
 
 
Op 1 mei om acht uur begon bij het
landgoed Ockenburg een mooie natuur-
excursie onder leiding van Ron Ousen en
Marianne Stahlie met verdere deelnemers
Jan, Marian, Anita (introducee), Roelien,
Rob en Reinier. Het was nog redelijk fris,
maar de zon kwam al snel door. Het was
een natuurexcursie met aandacht voor
veel meer dan alleen vogels. Bij Ocken-
burg bloeiden voorzichtig al de eerste
rododendrons. Al snel bereikten wij het
prachtige Hyacintenbos. Wat een schitte-
rende kleuren: hyacintenblauw gemengd
met het frisse groen van ontluikende
varens en lelietjes van dalen onder een
dak van net uitgekomen eikenbladeren.
Natuurlijk hoorden wij de eerste zwart-
koppen, winterkoninkjes en merels, maar
het gesprek (er werd druk gepraat op
deze gezellige excursie!) ging aan het
begin van de wandeling vooral over plan-
ten, waarbij onder meer eenstijlige en
tweestijlige meidoorns, salomonszegel en
daslook de revue passeerden.
Even  vroeg  een  overvliegende buizerd
onze aandacht, maar al snel was onze blik weer op de bomen
dichtbij gericht, eigenlijk op het werk van een insect. Tussen de
prille eikenbladeren hing een prachtige galappel, volgens mijn
app veroorzaakt door de aardappelgalwesp. Interessant aan dit
insect is de wisseling tussen twee generaties, die achtereenvol-
gens ‘aardappelgallen’ en ‘wortelgallen’ maken, te ingewikkeld
om hier verder op in te gaan.
Onze zintuigen werden deze ochtend verwend, niet alleen door
de overweldigende geuren en kleuren, maar ook door het
prachtige lenteconcert. Natuurlijk zongen er roodborstjes, win- 

ten te zien.
Als snel kwamen we het Solleveldgebied
in door hekjes die niet alleen koeien en
herten tegenhouden, maar ook voor de
obese mens een niet te nemen hindernis
moeten zijn. Wij kwamen hierna ook geen
dikke mensen meer tegen. We kwamen
snel bij de rand van een plek waar de
natuur hard bezig is zichzelf te vernieti-
gen. Hier verft de aalscholverstront van-
uit de tientallen goed bezette nesten de
takken eronder wit. Aan sommige takken
van die mooie dennen zit nog een enkele
naald, maar hoe lang nog? Wij mochten
van dit spektakel genieten: nu geen bel-
canto maar aalscholvergerasp, een door-
dringende lucht van rotte vis en ammo-
niak en tegen deze achtergrond levendig
heen en weer vliegende aalscholvers,
soms met een snavel vol nestmateriaal.
Na de aalscholverplas duikt het Solleveld-
pad weer even het bos in. In dat bos vind
je de prachtigste eiken, eeuwenoude
exemplaren die niet alleen omhoog maar

                                                                                                                                vooral ook in de breedte groeien.

terkoninkjes, zwartkoppen, fitissen en tjiftjaffen, maar er was
maar één solist, die alle andere zangers genadeloos uit de top
tien verdreef: de nachtegaal (zie ook tekst uit 1903 hieronder).
Ongelooflijk wat een repertoire! Hij beheerst het hele strijkorkest
plus de meeste hout- en koperblazers. Alleen de tuba niet, die
moet hij aan de roerdomp overlaten. Af en toe dachten wij even
een zanglijster of een boomklever te horen. Mis! Alweer zo’n
nachtegaal. Er zijn ergere teleurstellingen. We liepen verder door
de Van Leydenhof, voortdurend begeleid door het nachtegaal--
belcanto, terwijl het ook hier onmogelijk was geen wilde hyacin-

Hyacintentapijt (foto: Rienier de Man)
 

Aalscholverplas (foto: Marianne Stahlie)
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Even zagen we op een uítstekende eikentak een stel parende
grote bonte spechten, maar die zochten toch meer privacy. Op
de grond zagen wij veel mieren: je zou hier natuurlijk groene
spechten verwachten, maar we zagen ze niet. Als je weer het
bos uit komt, het open Solleveld op, is er veel water. Hier
hoorden en zagen we niet alleen rietzangers en een grasmus.
Ook de waterral en de snor lieten daar van zich horen.
Iets voor elven hielden wij een late koffie- of vroege lunchpauze,
niet ver van een water met mooie rietvelden. Hoewel de mist
hier al zeker vier uur opgetrokken was, klonk hij dan toch ein-
delijk, de misthoorn, het enige instrument dat onze nachtegaal
niet beheerst. Waar die het vandaan haalt, die roerdomp? Uit
zijn tenen? Er zijn allerlei mythes over dat beest. Er zijn zelfs
mensen die beweren dat hij dit absurde geluid onder water maakt.
Leuk bedacht. (De roerdomp brengt zijn lage geluid voort via zijn
vergrote slokdarm. Eerst neemt hij een hap lucht en dan stoot
hij die in een schallende boer er weer uit, aldus Tim Birkhead in
zijn boek De zintuigen van vogels, redactie).
Het ging verder over het prachtige Solleveld. Er waren nogal wat
discussie-vogels, vogels met een vraagteken, zoals gekraagde

roodstaart (?), boompieper (?) Over twee vogels was geen dis-
cussie mogelijk, de Cetti en de koekoek. Wel over de tuinfluiter,
waarover dit gesprek plaatsvond. A: “Dit is zo duidelijk een
tuinfluiter en geen zwartkop”. B: “Waaraan hoor je dat dan? Ik
heb er altijd moeite mee!” A: “De tuinfluiter is sneller en slordi-
ger, terwijl je de zwartkop aan het gave glasheldere liedje her-
kent”. Even later C: “Ik heb hem in de scoop! Duidelijk een
zwartkop!”. A: “…”, zegt niets meer.
We liepen het pad verder en kwamen ten slotte weer aan de
overkant van de aalscholverplas, waar we nog een kijkhut met
ons bezoek vereerden en daar de ‘fuut’ als waarneming mochten
noteren. Op de terugweg naar het Hyacintenbos kwamen we
langs een bos met vrijwel uitsluitend dode bomen en we vroegen
ons af of dat ook het werk van onze aalscholvers geweest was.
In dit bos luisterden we naar een tweede uitvoering van het
zelfde concert in dezelfde prachtige zaal.
Op het zonnige terras van Kas Ockenburg genoten wij van warme
dranken en gebak. We keken nog even naar de planten in de
fraaie tuin daarnaast. Het was mooi geweest.
                                                                       Reinier de Man

                                                               Crezée- en Sophiapolder, 28 mei 2022
 Op 28 mei, om acht uur, gingen wij met ons zessen in twee

auto’s op weg. Esther en Leo hadden deze excursie georgani-
seerd. We reden naar onze eerste stop aan de Oostmolendijk in
Ridderkerk.
Ondanks dat redelijk normale tijdstip bleek bij aankomst één
onzer in alle haast haar jas te zijn vergeten. Dat was niet handig
bij de hier heersende stijve bries. Indachtig Sint Maarten stond
toen spontaan Eke zelfs zijn hele jas af, weliswaar in ruil voor
een dun fleece damesvest.
Het rondje Crezéepolder – zeg maar gerust de ronde – kon be-
ginnen, en wel onder een schitterende typisch Hollandse lucht
van licht blauw met verspreide wolken. De Crezéepolder (50
hectare) – een voormalig landbouwgebied – is het nieuwste
natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL),
aangekocht in 2018. In de Crezéepolder is de dijk naar de rivier
de Noord opengemaakt waardoor een getijdengebied is ontstaan.
Het getijverschil is hier bijna een meter.                    Crezéepolder (foto: Anke Burgers)
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Dit ‘wadden’- en slikken-
gebied is aantrekkelijk
voor trekvogels die hier
even kunnen rusten en
eten. In dit zoetwaterge-
tijden-natuurgebied komt
een enorme variëteit aan
dier- en plantensoorten
voor, mede omdat het een
tot voor kort ontbrekende

                                                       parel was  in de  nu aan-

 
te gaan. Daar miegelde
het ook van de vele pul-
len, vooral van de grauwe
gans en kluut, en mede
dankzij Jennie scoorden
we al snel alle vier de Ne-
derlandse zwaluwsoor-
ten.
In de rietkragen zagen en
hoorden we kleine kare-
kieten, rietgorzen en riet-
zangers en met de druk-
bevaren Noord in de rug namen we op afstand de lepelaar en
grutto waar. De vogelkijkschermen boden beschutting, maar
omwille van een beter zicht konden we de verleiding niet weer-
staan  om er vooral naast en vóór te gaan staan. Die ‘overtreding’
leverde overigens wel mooie plaatjes op van diverse baltsende
kleine plevieren. Wat verderop kregen vooral de dames het te
kwaad bij de romantische aanblik van een zeer nabij en liefdevol
paartje waterhoentjes met twee pullen. Het was leuk om te
constateren dat zodra de begroeiing dichter werd, er direct fitis,
tjiftjaf en grasmus werden waargenomen.
Na de lunch – met prachtig zicht op de skyline van Dordrecht –
verplaatsten wij ons met het door vrijwilligers gerunde voetveer
naar het natuureiland Sophiapolder (77 hectare), dat volledig
onder invloed staat van eb en vloed. Dit landschap is aanmerke-
lijk leger dan de Crezéepolder. We liepen dan ook langdurig over
verhoogde vlonders en zagen onder meer – naast kluten en
tureluurs – bergeenden en lepelaars.
Op beschutte plekken werd het inmiddels zelfs warm, en vanaf
een royale comfortabele meerzitsbank met zicht op de Dordtse
Groothoofdspoort spotten we – o, gemakzucht – een buizerd.
Ten slotte werden we uitgeleide gedaan door een koekoek en –
jawel, hoor – tegenover de afmeerplaats op het ‘vasteland’ kre-
gen we prachtig zicht met de zon in de rug op een ijsvogel.
‘Moe, maar voldaan’ enz.
                                                                      Frank Kooper

eengesloten ketting van reeds door het ZHL aangekochte natuur-
gebieden langs de rivier.
Verwelkomd door een veldleeuwerik en aanvankelijk slalommend
tussen de ganzenpoep spotten we al snel vele tureluurs en
grauwe ganzen.
Wel zorgde de straffe wind voor tranende ogen en dus enigszins
vertroebeld zicht. Dat werd echter volledig gecompenseerd door
de aanwezigheid van topvogelspotter Jennie, zonder wie we
beduidend minder soorten zouden hebben waargenomen. Een
moment meenden we op vanwege de eb drooggevallen gronden
steltkluten te zien, maar het bleek toch echt om ‘gewone’ kluten

                   Lepelaars (foto: Eke van Batenburg)
 

         'Gewone' kluut
(foto: Eke van Batenburg)
 

                Pontje Sophiapolder (foto: Anke Burgers)
                                                        Kijfhoek in Meijendel, wandelexcursie 2 juli 2022
 Verslagdelen JK zijn geschreven door Joop Kortselius
Verslagdelen AB zijn geschreven door Anke Burgers
 
JK Het is een heerlijke zomerse dag, droog, zonnig, aangenaam
warm en vrijwel windstil, als we om half negen op pad gaan: acht
deelnemers onder wie twee introducés. Voor vogels is juli een
stille tijd, dus gaat de meeste aandacht uit naar andere soort-
groepen en naar een mooie natuurbeleving. Overal zien we
vlinders in het zonnetje, zo ook een prachtige keizersmantel (foto
hieronder). Dat is dan meteen een topnatuurbeleving.

Er vliegen ook verschillende zandoogjes, bruine, oranje en bonte
zandoogjes, en heel veel koevinkjes. Dat zijn geen vinken maar
eveneens zandoogjes. Ik hoor de namen gehakkelde aurelia,
groot dikkopje (foto hieronder) en weer keizersmantel. Deze
laatste was vorige eeuw superzeldzaam maar maakt thans een
bloeiperiode door; we zien er bij elkaar wel twintig, langs een
struweelrandje zelfs een stuk of zes bij elkaar. Wat een weelde.

(foto: Stan van der Laan)
 

(foto: Stan van der Laan)
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Mutaties ledenadministratie KNNV
Nieuwe leden:
mevr. R. Bochove
mevr. A.M. Bogaerts
mevr. E.W. van den Haak
mevr. M.A. van Kempen
mevr. L.J.H. Mellink
mevr. M. Tinga
dhr. E.G. Vink
dhr. I.A.H. Walsmit

 
Opzeggingen per 31 dec. 2022:
mevr. J.M. van Haastert
mevr. G. Hermans
mevr. B. van den Heuvel
mevr. M. Ruijgrok
dhr. H. de Tollenaere
dhr. M. Vels
 

Even gaat alle aandacht naar een overvliegende wespendief. En
even later verschijnt een buizerd zodat we het verschil goed
kunnen zien. De buizerd laat zich meermalen zien: er ontbreken
enkele slagpennen, dus de vogel is in de rui. Anke gaat ons voor
over smalle zandpaadjes door fraaie struwelen met veel mei-
doorn, kardinaalsmuts en kamperfoelie. We staan stil bij een
paar zuurbesstruiken, rijkelijk behangen met vruchten. Kun je
die eten? Op veel plaatsen staan egelantiers, sommige met ro-
zenbottels. De blaadjes zijn omrand met fijne rode klieren. Als
je ze fijn wrijft, verspreiden ze een lekkere geur. Ze zouden naar
appeltjes moeten ruiken, maar geen van ons kent een appelras
dat naar egelantier ruikt. Langs het pad en op de kruidenrijke
veldjes staan opvallend veel geelbloeiende composieten, zoals
vertakte leeuwentand, jakobskruiskruid, bezemkruiskruid, bos-
kruiskruid en bitterkruid. We zien meer bloeiende kruiden, onder
andere geel walstro, glad walstro, nachtsilene en grote tijm. Nog
niet in bloei staan heggendoornzaad (lijkt een mager fluitenkruid)
en glad parelzaad. Nog genietend van de bloemenweelde staan
we opeens oog in oog met een idyllisch duinmeertje vol water-
vogels. Tussen de kuifeenden ontwaart Stan een afwijkend
exemplaar, waarschijnlijk een ringsnaveleend. Dit meertje is
goed voor de vogellijst, vooral de grote groep krooneenden maakt
ons blij. Over het water klinkt de roep van een wulp. We gaan
weer verder. Af en toe staan we stil om het verschil te bestude-
ren tussen rustende waterjuffers, pantserjuffers en echte libellen.
De vleugels strak langs het achterlijf, schuin naar achteren af-
staand of loodrecht afstaand, Anke doet het allemaal voor. Er is
onderweg zo veel te zien, dat er enige ongerustheid ontstaat of
we wel op tijd terug zullen zijn. Onze groepsvergunning blijkt
een eindtijd te hebben: 13 uur. We wandelen rustig door, blijven
niet nodeloos lang stilstaan en genieten volop. In de bosrand
staan mannetjesvarens en een schuin hangende abelenstam is
begroeid met eikvarens. O kijk, er staat ook knikkend palmpjes-
mos op. En op een andere stam staat bleek boomvorkje, een
levermos. Een liggende stam is bedekt met echt iepenmos. En
op de grond staat een mooie toef plooibladmos. Daardoor blijf ik
wel wat achter. Omdat ik waterlaarzen aan heb, zie ik mijn kans
schoon om even de vegetatie in de ondiepe meertjes bekijken.
Daar zie ik watervorkje, haarfonteinkruid, krabbenscheer, drij-
vend fonteinkruid, paddenrus en lidsteng.

 
AB Intussen ben ik met de anderen over de smalle zandpaadjes
een stuk verder. Dan zijn wij Joop ineens kwijt… Zoeken, terug-
lopen, maar geen Joop te vinden. Dus maar bellen…
 
JK En dan gaat m’n mobieltje: waar ben je? zien we je nog?
 
AB Helaas is niet meer te achterhalen waar Joop op dat moment
is. In ieder geval op een ander paadje dan wij hebben genomen.
Joop: ”lopen jullie maar door, ik vind mijn eigen pad wel”.
JK Dat wordt dus straks bij de uitgang. Onderweg zie ik nog
grote populierenhanen en bruin geworden walstrobremrapen.
 
AB Wij lopen verder over kronkelende zandpaadjes naar het
laatste meertje van deze tocht. Daar ziet Walter achterin op het
zand een kwikstaart. Na goede bestudering blijkt het een grote
gele kwik te zijn. Ook vindt hij nog een eenzame rietorchis langs
de kant. De rosse stekelstaart blijkt later een gewone kuifeend
met een wat parmantig staartje. Daarna verlaten we het pad en
dwalen een stukje dwars door het gebied tot we van een hoogte
in de verte de kerktoren van Wassenaar zien. We dalen af en
lopen via het bos van de Kijfhoek richting het toegangshek van
het gebied. Op zonnige plekken worden we verrast door de vele
keizersmantels! Wat een prachtige vlinders!
 
JK Bij de uitgang treffen we elkaar weer. We vertellen elkaar wat
we zoal gezien hebben. Marlies toont een julikever die dood op
het pad is gevonden. Wat is zo’n julikever groot. Hij is wel vier
centimeter lang en heeft enorme antennen: het is dus een
mannetje, zeg maar een man.
Voldaan gaan we naar huis.
                                                                      Joop Kortselius
                                                                         Anke Burgers

                       Bruinrode heidelibel (vrouwtje)
 

< Julikever (mannnetje)
(foto: Stan van der Laan)
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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 (contributie) voor 2022 bedragen € 30,–. Voor huis-
genootleden is dit € 10,– en voor jongeren tot 25 jaar € 16,–.
Wie aan de ledenadministratie (Yvonne van Nierop; zie hieronder) meldt dat hij/zij de
periodieken Bladgroen en Daucallium+ (ook) in papieren versie wil ontvangen, betaalt
€ 6,– bovenop de contributie (huisgenootleden ontvangen geen aparte periodieken).
Contributies kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL90 TRIO 0254 6191 50 t.n.v. Penningmeester KNNV-afd.
Leiden.
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: knnvleidenwebmaster@gmail.com
Kopij voor Bladgroen via e-mail: knnvleidenwebmaster@gmail.com
Sluitingsdatum Bladgroen 23’1:     24 december 2022
Sluitingsdatum Bladgroen 23’2:     1 mei 2023
Sluitingsdatum Bladgroen 23’3:     1 oktober 2023
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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, knnvleidenwebmaster@gmail.com(en vanuit IVN: Peter van den Berg en Hans ter Mors)
Daucallium+ Redactie: Jan Westgeest (adres: zie hierboven)
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