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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 23’2:     1 mei 2023
Sluitingsdatum Bladgroen 23’3:     1 oktober 2023
Sluitingsdatum Bladgroen 24’1:     24 december 2023

KNNV-bestuur  
Voorzitter: Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,ineke.laroo@gmail.com 
Secretaris: Frank Kooper, Annelien Kappeynestraat 15, 2331 RZ Leiden,T 071-57.68.199, secretaris@leiden.knnv.nl 
Penningmeester: Eke van Batenburg, Zocherstraat 5, 2321 EE Leiden,T 071-57.67.174, ekevanbatenburg@gmail.com
Ledenadministratie: Marco Roos, Lobeliuslaan 3, 2341 PB Oegstgeest,T 071-57.66.772, ledenadministratie@leiden.knnv.nlof backupmcroos@gmail.com
Algemeen bestuursleden: Stan van der Laan, Leidseweg 394, 2253 JP Voorschoten,T 071-53.22.130, stanvanderlaan@casema.nl 
Vertrouwenspersoon:

KNNV-werkgroepen

Jeannette Teunissen, 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, 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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Van de voorzitter KNNV
Een bezoek aan de Markerwadden is een mooie ervaring. Het is
ook de moeite waard. Vooral voor de hoeveelheid baardmanne-
tjes die daar foerageren tussen het riet. Eerst is er een boot-
tochtje en dan krijg je toch het gevoel Nederland te verlaten en
naar een onbewoond eiland te gaan. Wel was er bij aankomst
even de verbazing dat er meer bebouwing was dan gedacht…
Een eiland met een restaurant en informatie over het eiland.
Zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft en water behalve
drinkwater.
Het is een mooi natuurgebied om in te wandelen, vogels te
spotten, planten te bekijken en wat er daarbij nog te zien is aan
insecten. Geen voorbij razende auto’s, wel wat pleziervaart en
hoog overvliegende vliegtuigen. Het is dus genieten van de na-
tuur. Er zijn ook huisjes te huur (toch nog wat bebouwing), maar
de energie is beperkt. Alles op zonnepanelen en op is op.
Drinkwater wordt aangevoerd.
Nu las ik pas dat het plan om het Markermeer droog te leggen
weer van stal gehaald is. Er is immers ruimte nodig om huizen
te bouwen. Iedereen heeft recht op woonruimte en helaas komen
we die te kort. Een klein landje met onnoemlijk veel inwoners.
Zelf heb ik twijfels over al die woningen. Als je de arbeidershuis-
jes bekijkt van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn kleine
woningen met een etage en dan een schuin dak, bestemd voor
gezinnen met minimaal acht kinderen. Een toilet was buiten op
een plaatsje.
Nu verschijnen er kasten van huizen met grote tuinen. In die
huizen passen gemakkelijk meerdere seniorenwoningen of ap-
partementen voor één persoon. Niet al deze mensen hebben
behoefte, hebben tijd om te tuinieren. Hun tuinen zijn dan vaak
verhard met mooie, gladde tegels en hier en daar een plantenbak.
Willen de bewoners alleen een tuin voor een buitenkeuken, of
om te zonnen of te barbecueën? Een gezamenlijk plantsoen of
park is dan voldoende. Daar kunnen kinderen spelen, daar
kunnen volwassenen van de natuur genieten. Zet rond kleinere
woningen bomen, struiken en planten. Daar kunnen vogels en
insecten genieten. Zo lossen we een beetje de woningnood op.
Wordt daardoor de biodiversiteit groter? Het zal wel bij de kleine
grootse daden blijven. Tegel eruit en plant erin.
Zie de toekomst niet al te somber in en geniet van alle mooie
dingen die er zijn. Een van deze dingen is ons mooie clubblad
dat nu weer uitgekomen is. Geniet hiervan.
                                                                         Ineke Laroo

Van de voorzitters

Van de voorzitter IVN
Natuur en wetenschap gaan hand in hand. Neem bijvoorbeeld
de ganzen die in V-formatie overvliegen. Zoals jullie ongetwijfeld
weten, dat heeft alles te maken met aerodynamische efficiëntie.
Daar kwamen onderzoekers achter toen ze ontdekten dat de
voorste vogel een veel hogere hartslag had dan de rest van de
formatie. Dat duidde erop dat de voorste vogel meer energie
kwijtraakt. De vogel die vooraan vliegt veroorzaakt een golvend
luchtpatroon achter zich. De vogels die schuin achter de vogel

op kop vliegen profiteren van de extra opwaartse druk die de
vleugenslagen van hun voorganger veroorzaakt. De vogels die
onmiddellijk achter de vogel voor hen vliegen slaan hun vleugels
in tegenfase om het nadelige effect van de neerwaartse werveling
veroorzaakt door de vleugelslagen van de vogel voor hen te
temperen. Een prachtige oplossing om ver te komen! In een
ander onderzoek vroeg men zich af waarom kleine eendjes in
een rechte lijn achter hun moeder aan zwemmen. Door allerlei
wiskundige formules toe te passen op het zwemgedrag kan ge-
concludeerd worden dat de eendjes profiteren van de golven die
de moeder produceert. Het eerste eendje kiest zorgvuldig de
juiste afstand tussen hem en z’n moeder, en trappelt vervolgens
lekker achter de moeder aan. Ook nummer twee hoeft zelf
nauwelijks moeite te doen om vooruit te komen. Vanaf eendje
nummer drie doet zich weer een ander verschijnsel voor waarvan
de eendjes verderop in de formatie profiteren: het doorgeven
van de golven. Dit alles levert een energiebesparing van wel
vijftig procent. Weten we dat ook weer.
Ik ontvang enkele keren per jaar een bijzonder interessant
tijdschrift, Wageningen World, met artikelen van de Wageningen
University & Research, met artikelen die bijvoorbeeld aantonen
dat er druk wordt nagedacht over oplossingen van onze duur-
zaamheidsproblematiek. Zo las ik over een doorbraak om
voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd de (onwetende)
consument tegemoet te komen. Er zijn in de afgelopen jaren veel
innovaties gedaan en nieuwe rassen geteeld, waaronder een
broccoli met dunne stelen, waarvan je de onderkant écht niet
meer weg hoeft te gooien. Deze ligt nu al in de winkel. Net als
de ontwikkelde mini-bloemkool voor kleine huishoudens en
bloemkool die langer wit blijft. Het zijn kleine stappen, maar toch!
Ook onze afdeling is actief met wetenschap. Zo is daar een bij-
zonder samenwerkingsverband tussen IVN, KNNV en Naturalis,
en zijn we nu al een paar jaar actief met activiteiten van de Ci-
tizen Science werkgroep ‘Ontdek Natuur in je Buurt’. Citizen
Science (of ‘Burgerwetenschap’) is wetenschappelijk onderzoek
dat vrijwilligers samen met of onder begeleiding van wetenschap-
pers uitvoeren. Bijvoorbeeld het onderzoek om de kwaliteit van
de oevervegetatie in kaart te brengen. Met de oeverchecks van
dit vijfde jaar hopen we een beeld te krijgen van de staat van de
oevers en van de ecologische verbindingen tussen de stad en de
omliggende gebieden in de Leidse regio. Onderzoek naar
stoepplantjes, bijen en nachtvlinders is ook in volle gang. Vind
je het leuk om mee te helpen bij de organisatie van een of
meerdere workshops? Kom kennis maken en leer over de vele
projecten. Onze website geeft details. Is het aansluiten bij een
werkgroep niet een prachtig voornemen voor dit nieuwe jaar?
Namens de IVN-bestuursleden Astrid, Wim, Ant en Herman wens
ik de redactie van Bladgroen, onze leden en hun familie een heel
actief, gelukkig en gezond nieuwjaar. En dezelfde wensen zijn
voor de KNNV-leden, Ineke en haar bestuur en natuurlijk voor
Naturalis.
                                                                      Wietse Roodenburg

11   Kamperen met natuurliefhebbers
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Verantwoording foto's: uit eigen archief, tenzij anders vermeld
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Programma werkgroepen KNNV
Vooraf
1. 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.
2. Het programma voor de Week van de Biodiversiteit in mei 2023 zal niet eerder dan in maart gereed zijn. Dat pro-
gramma verschijnt tegen die tijd op de webpagina en zal dan niet in Bladgroen komen. Volg dus de website voor de
activiteiten. En wie een leuk idee heeft voor een activiteit of mee wil doen aan de organisatie (dat zou super zijn),
kan zich aanmelden bij Stan van der Laan via stanvanderlaan@casema.nl.
 
                               Plantenwerkgroep
Algemeen
Na de stilte van de coronaperiode zijn we weer goed op gang
gekomen. Verschillende leden van de Plantenwerkgroep (PWG)
komen nu ook met een eigen inbreng. Zo hebben we ervoor
kunnen kiezen komend veldseizoen meer afwisseling in de acti-
viteiten aan te brengen, zodat we ook in ‘nieuwe’ gebieden naar
planten kunnen kijken. Enkele van die gebieden worden tijdens
een studieavond toegelicht op geomorfologische, historische en
ecologische aspecten: we weten dan beter waar we naar toe gaan
en wat we zoal kunnen verwachten. Het monitoren in de duinen
wordt als nevenactiviteit (uiteraard) voortgezet evenals de
stadsplanten-avondwandelingen en de seizoens-bomenwande-
lingen. Ook gaan we op verzoek van de gemeente een stadspark
(Bos van Bosman) inventariseren op stinsenplanten. Bovendien
zijn er twee zomerse studieavonden, dat is ook nieuw: we gaan
dan ‘lastig’ materiaal determineren. Dat is bij een veldactiviteit
kort daarvoor verzameld. Hopelijk biedt dit pakket voor elk wat
wils en leidt het niet tot al te veel keuzestress!
De activiteiten van de PWG staan open voor alle KNNV-leden,
maar ook anderen kunnen ter kennismaking aan een activiteit
deelnemen. Doe gerust een keer mee of nodig een bekende uit
om eens mee te doen.
Hoewel niet noodzakelijk is het verstandig om je tevoren op te
geven; doe dat -tenzij anders aangegeven- bij de coördinator
van de PWG Koen van Zoest: vanzoest@planet.nl. Dan ben je
ervan verzekerd eventueel laatste nieuws over wijzigingen op
tijd te horen te krijgen.
Voor het monitoren in de duinen is opgave echter verplicht, dit
vanwege een maximumaantal deelnemers zoals gesteld in de
vergunning, die verleend is om van de paden af te mogen.
 
Carpoolen
Die oproep om je aan te melden geldt ook voor de excursies
waarbij ‘carpoolen’ staat aangegeven. De reden zal duidelijk zijn:
we willen om de bestemmingen te bereiken die wat verder van
Leiden liggen, het milieu niet onnodig belasten. Als je je opgeeft,
doe dat dan uiterlijk twee dagen voor de excursie; meld daarbij
of je zelf rijdt en hoeveel mensen met je mee kunnen, dan wel
of je wilt meerijden. Onderling wordt een vergoeding geregeld.
Voor het carpoolen verzamelen we op de parkeerplaats van
zwembad De Vliet/Bastion Hotel, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE
Leiden.
De studieavonden worden gehouden in het IJsclubgebouw,
Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. Tegenover het ge-
bouw aan de overzijde van de Oegstgeesterweg liggen sportter-
reinen met voldoende parkeergelegenheid. Maak daar gebruik
van als je goed ter been bent. Opgave vooraf is niet nodig.
Controleer bij vorst wel even de afdelingssite over het al dan niet
doorgaan van de avond: https://www.knnv.nl/leiden/.
Jammer genoeg is niet ieder (meer) in staat om deel te nemen
aan de activiteiten. Voor hen zijn er interessante mogelijkheden
om thuis met planten bezig te zijn. In de coronaperiode wees ik
al op verschillende digitale mogelijkheden. Zie de sites van

FLORON en van de KNNV (landelijk en afdelingen). Nieuw dit jaar
is het online-winterprogramma dat FLORON organiseert: het
omvat drie lezingen en twee quizzen, steeds een uurtje op de
woensdagavond. En bekijk eens of FLORON’s Basiscursus flora
mogelijk iets voor je is: die omvat veertien digitale lessen met
huiswerkopdrachten. Tot slot nog: de invoerapp NOVA bestaat
niet meer en is vervangen door VERA;  voor 2023 is ook een
iPhone-versie aangekondigd. Al deze ‘theorie’ kan je mooi in
praktijk brengen tijdens onze gezamenlijke activiteiten.

Hondsdraf onder de rijp (foto: Koen van Zoest)
 Geplande activiteiten

N.B. De stadsplanten-avondwandelingen zijn nog niet gepland
en worden in Bladgroen van mei aangekondigd.
 
Donderdag 26 januari, 9:30–11 uur: tweewekelijkse
stinsenplanteninventarisatie in het Bos van Bosman
De gemeente maakt plannen om het bos dat tot de vroegere
buitenplaats behoorde ‘voorzichtig’ te renoveren: in nauw
overleg met de buurt en met inachtneming van de bestaande
natuurwaarden. Daarbij is kennis van de huidige situatie een
vereiste. De laatste integrale inventarisatie van stinsenplanten
dateert al van elf jaar geleden. De gemeente heeft gevraagd of
wij voor een update van deze kennis willen zorgdragen.
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
Zaterdag 11 februari, 13:30–15 uur: tweewekelijkse
stinsenplanteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
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
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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).
 
Zaterdag 25 februari, 13:30–15 uur: tweewekelijkse
stinsenplanteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
Maandag 6 maart, 9:30–11 uur: tweewekelijkse stinsen-
planteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Zaterdag 11 maart, 14–16 uur: lentewandeling Oud-
Poelgeest/Heempark
Dit landgoed is vermaard om zijn rijke stinsenplantenbegroeiing.
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
wandeling, 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.

      Gele anemoon, een stinsenpant (foto: Koen van Zoest)
  Donderdag 16 maart, 19:30–22 uur: studieavond Nieuw-
koopse Plassen / Kennemermeer
In de komende zomer bezoeken we de Nieuwkoopse Plassen en
het Kennemermeer. In Nieuwkoop zijn we al lang niet geweest.
Hoog tijd om daar weer een keer te gaan varen en onze (plan-
ten)kennis er in de praktijk te toetsen. Ter voorbereiding op beide
dagexcursies geven Jacqueline Henrot en Ron Mes een breed
geschakeerde presentatie over de gebieden. Zij zijn specialisten
in oever- en waterplanten, dus bieden een goede voorbereiding
op de excursies. De excursiedata zijn resp. zaterdag 1 juli en 24
mei. Houd die data vrij en geef je er bijtijds voor op.
 
Maandag 20 maart, 9:30–11 uur: tweewekelijkse stinsen-
planteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Zaterdag 1 april, 13:30–15 uur: tweewekelijkse stinsen-
planteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Woensdag 5 april, 9:30–13 uur: excursie Bennebroekbos
(carpoolen)
Het Bennebroekbos is het restant van een voormalige buiten-

plaats, nu van Landschap Noord-Holland. Het is een afwisselend
bos op de rand van een strandwal. Het gebied is rijk aan stin-
senplanten en vogelsoorten. Neem loep en kijker mee.
We gaan voor het eerst weer eens carpoolen, zie boven onder
‘Algemeen’. Verzamelen 9:30 uur bij zwembad De Vliet; opgave
verplicht, uiterlijk maandag 3 april. Op de plaats van bestemming
parkeren: Binnenweg ter hoogte van huisnummer 49 op de
(gratis) parkeerstrook langs de weg. Dit is vóór de parkeerplaats
van Linneaushof op de Swartsenburgerlaan. De aangegeven
excursieduur is inclusief reistijd (twee maal een half uur).
 
Donderdag 13 april, 19:30–22 uur: studieavond a) Hane-
poel/Leendert den Boerspolder, en b) Grassen en
Schijngrassen
Voor de pauze komt de excursie van 27 juli aan bod, geleid door
John van der Willik. Tijdens deze voorbespreking is er aandacht
voor het ontstaan van het huidige Groene-Hartlandschap vanaf
het begin van de laatste ijstijd. We besteden aandacht aan de
verschillende soorten polders die ons landschap thans vormge-
ven. We bespreken kort de start van en de ontwikkelingen in het
natuurgebied de Hanepoel. Als laatste komen de geschiedenis,
de inrichting, het gebruik en beheer van de Leendert den
Boerspolder aan bod.
Na de pauze belicht Koen van Zoest de wereld van de grassen
en schijngrassen. Weten we nog waar al die specifieke termen
voor staan? Wat is een pluim, een palea, een urntje, een tonge-
tje? Vanavond komen ze langs: met uitleg, met beelden en
mogelijk ook met vers materiaal. Dit als voorbereiding op de
veldactiviteiten op 29 mei en 6 juni.
 
Maandag 17 april, 9:30–11 uur: tweewekelijkse stinsen-
planteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Zaterdag 22 april, 9–12 uur: planten en bomen in Burge-
meester Berkhoutpark
Op veler verzoek gaan we voor een derde keer naar dit rijksmo-
nument in Voorschoten met zijn grote variatie aan bomen. We
hebben ze nog lang niet allemaal bekeken en komen bovendien
vast nieuwe zaken tegen nu de bloesem en bladeren verschijnen.
Maar we kijken eerst een uurtje rond in de heemtuin die in dit
park ligt. Hoewel deze verwaarloosd is valt er nog genoeg te
ontdekken. Neem flora en loep mee; en als je wilt iets voor de
koffiepauze.
Verzamelen bij de ingang aan de Pr. Margrietlaan, Voorschoten.
 
Maandag 1 mei, 9:30–11 uur: tweewekelijkse stinsenplan-
teninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Zaterdag 6 mei, 9–14 uur: monitoren van de Grote Meren
In 2023 is als monitorroute voor onze werkgroep die in het km-
hok Grote Meren (km-hok 86-466) aan de beurt. Het wordt de
zesde keer dat we deze route lopen.
Het hok ligt ruim een kilometer ten zuiden van Katwijk, net ten
oosten van het fietspad en is genoemd naar enkele grote meren
in de nabijheid. In ‘Bijzonder Berkheide’ heet het deel van de
monitorroute ‘Dichte Del’. Het grootste deel van de route loopt
door droog duin, met zowel mooie noordhellingen als verruigde
of ruderale stukken. Het zuidelijkste deel is die Dichte Del:
moerassig en tot vorig jaar slecht toegankelijk vanwege (Duin-
doorn)verstruiking. Staatsbosbeheer heeft de Del in 2022 weer
teruggebracht tot het kale zand, met als doel dat de ontwikkeling
als een natte duinvallei ditmaal wel gaat slagen. Wat gaan we er
aantreffen?
Verzamelen bij de parkeerplaats bij de Soefi-tempel te Katwijk.
Aanmelden verplicht.
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Dinsdag 16 mei, 13:30–15 uur: tweewekelijkse stinsen-
planteninventarisatie in het Bos van Bosman
Verzamelen op de hoek Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg.
 
Woensdag 24 mei, 9:30–15:30 uur: excursie Kennemer-
meer (carpoolen)
In de jaren zestig ontstond er een nieuw, dynamisch en soorten-
rijk natuurgebied aan de kust bij IJmuiden. Door verlenging van
de pieren van IJmuiden groeide de kust aan de zuidzijde van de
Zuidpier aan met ongeveer één kilometer. Op de zo ontstane
strandvlakte ontstond een primaire duinvallei, een van het strand
afgesnoerde strandvlakte met zoet water in de bovengrond.
Inmiddels is dit een natuurgebied met een bijzonder rijke flora
en fauna. Iedere florist kan hier zijn hart ophalen. We gaan op
zoek naar onder andere Groenknolorchis, Honingorchis, Vlozeg-
ge en Stippelzegge. En dat zijn er slechts een paar, al zal nog
niet alles al bloeien. Neem je flora en loep mee: we gaan ter
plekke proberen een aantal soorten op naam te brengen. Waar
we niet uitkomen, daarvan verzamelen we wat materiaal voor
donderdagavond.
We gaan carpoolen, zie boven onder ‘Algemeen’. Verzamelen om
9:30 uur bij zwembad De Vliet; opgave is noodzakelijk, uiterlijk
maandag 22 mei, bij de coördinator van deze excursie, Edward
Sodderland (ew.sodderland@casema.nl). Degenen die op eigen
gelegenheid gaan kunnen zich eveneens opgeven, want dan ben
je ervan verzekerd het eventueel laatste nieuws over wijzigingen
op tijd te horen te krijgen. Op de plaats van bestemming parke-
ren: Kennemermeer 25, 1976 GK IJmuiden. De aangegeven
excursieduur is inclusief reistijd (van twee maal een klein uur).
 
Donderdag 25 mei, 19:30–22 uur: studieavond determi-
neren
Van de planten die ons gisteren op het Kennemerstrand voor
problemen plaatsten en die we (nog) niet op naam konden
brengen is wat materiaal verzameld. Daarmee gaan we vanavond
aan de slag; gaat het lukken ze alsnog te benoemen? Neem je
flora, loep en (zo mogelijk) binoc en literatuur mee. Zij die er
gisteren niet bij waren, zijn uiteraard ook van harte welkom.

(advertentie)
 

 
Maandag 29 mei, 13–16 uur: wandeling ‘t Vogelhoff,
Oostvlietpolder Leiden
Vandaag gaan we ons speciaal richten op grassen en schijngras-
sen: nu staan immers veel soorten in bloei en dat maakt her-
kenning makkelijker. Op 13 april hebben we ons al wat voorbe-
reid. We wandelen door ’t Vogelhoff, een natuur- en recreatie-
gebied van het Zuid-Hollands Landschap. Na afloop praten we
nog even na op de volkstuin van Marijke Hollander. Adres: Wil-
genpad 62 van de Onderlinge Tuinvereniging (Vlietweg 66T).
Verzamelen: bij het toegangshek aan de Vlietweg in Leiden (net
voorbij nr. 68a).
 
Dinsdag 6 juni, 9–11:30 uur: planten op naam brengen in
de Leiderdorpse Heemtuin
Bij onze excursie vorig jaar in de Heemtuin leidde beheerder
Jasper Klapwijk ons rond. Hij vertelde daarbij dat hij niet van alle
planten de goede naam (met zekerheid) kende. Mogelijk kunnen
wij hem vandaag een handje helpen. Neem je flora en loep mee:
we gaan ter plekke determineren. Van wat daarbij niet lukt,
verzamelen we wat materiaal voor donderdagavond.
Verzamelen bij de ingang aan de Persant Snoepweg (parkeren
aan de Van Diepeningenlaan); let op: dit is de vroegere, oude
ingang, dus niet aan de kant van het park.
 
Donderdag 8 juni, 19:30–22 uur: determinatieavond
Er is wat materiaal verzameld van planten die ons dinsdag in de
Heemtuin voor problemen plaatsten. Daarmee gaan we vanavond
aan de slag. Gaat het lukken ze alsnog te benoemen? Neem je
flora, loep en (zo mogelijk) binoc en literatuur mee. Ook wie er
dinsdag niet bij was, is uiteraard van harte welkom.
 
Ten behoeve van je reservering:
Donderdag 22 juni, 9–14 uur: monitoren van de Grote Meren 2;
Zaterdag 1 juli, 9–15 uur: Nieuwkoopse Plassen;
Donderdag 27 juli, 9:30–12:30: excursie Hanepoel en Leendert
den Boerspolder;
Dinsdag 1 augustus, 9–14 uur: monitoren van de Grote Meren 3;
Zaterdag 19 augustus, 9–12 uur: excursie Lentevreugd.
                                                                    Koen van Zoest
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                                   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 don-
derdag (20 uur) voorafgaande aan de excursie bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl / tel 06–51.19.09.83
of bij degene die bij de e-mailberichtgeving in zijn
plaats genoemd staat. Ieder wordt verzocht om de
avond vóór de excursie zijn e-mail te raadplegen.
Eventuele belangrijke mededelingen worden op dat
moment nog doorgegeven.
Plaats van samenkomst is meestal de parkeerplaats
van zwembad De Vliet/Bastion Hotel, Voorschoter-
weg 6/8, 2324 NE Leiden,  en soms het parkeerter-
rein 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.
 
Na de Covid-19-problematiek
De maatregelen in Nederland zijn helemaal losgelaten. Wij
hebben het programma dus weer als vanouds opgepakt.
Toch willen wij nog voorzichtig blijven. Al is vermoedelijk ieder-
een geboosterd en al is omicron niet zo gevaarlijk, velen van ons
vallen in de groep met verhoogd of hoog risico. Daarom gaan wij
voorlopig nog van onderstaande uit.
Ga niet mee als je twijfelt over je gezondheid!!
                                           Anke Burgers en Ad den Toom
Programma
Zaterdag 11 februari: Ganzenhoek & 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. Al naar gelang de weersomstan-
digheden kunnen we verder vroege zomergasten verwachten,
zoals de boomleeuwerik.
Aanmelden uiterlijk do. 9 febr. 20 uur bij Ad den Toom,ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Zaterdag 25 februari: nestkastjes maken, vanaf 13 uur,
IJsclubgebouwtje Oegstgeest.
We gaan deze middag zagen, boren en hameren. Zo maken we
een eigen mezenkastje. Je kan een kastje maken voor eigen tuin,
of voor de nestkastenwerkgroep. Die kan de kastjes goed ge-

Een Kemphen en een Kleine plevier
 bruiken op diverse plekken in Leiden. Wie vindt het leuk om mee

te doen? Meer informatie via Stan.
Locatie: IJsclub/MEC-gebouw Oegstgeesterweg 41, Oegstgeest.
Aanmelden uiterlijk do. 23 febr. 20 uur bij Stan van der Laan,
stanvanderlaan@casema.nl, 06–10.72.01.30.

Woensdag 1 maart: brainstormen jaarprogramma eind
2022 en begin 2023.
Aanvang 20 uur.
In kleine kring zal het programma voor het komende jaar vast-
gesteld worden. Heb je leuke ideeën, geef die dan graag uiterlijk
ma 27 febr. even door aan Anke Burgers, amm.burgers@gmail.
com, 071–57.67.870.
Zaterdag 11 maart: Heidestein. Vertrek 7 uur, zwembad
De Vliet.
Dicht bij Driebergen ligt Heidestein, het meest westelijke en niet
zo heel bekende deel van de Utrechtse Heuvelrug. Maar het is
wel zo’n plek waar al die typische bosvogels als kruisbek,
zwarte specht, kuifmees en goudvink voorkomen. Midden op het
open heideveld worden ook vaak trekvogels geteld. Vorig jaar
zagen we tientallen grote lijsters rondvliegen. We maken een
wandeling van ruim vijf kilometer en nuttigen onze boterhammen
en meegebrachte koffie op de trektelpost. Voor wie dat wil is er
horeca na het bezoek aan Heidestein, op de terugweg dus.
Rondleiding deels verzorgd door Marcel Duiven (ervaren bezoe-
ker van dit unieke gebied).
Aanmelden uiterlijk do. 9 maart,20 uur bij Arthur Staal, art-
staal@gmail.com, 06–34.34.40.26.
Zondag 2 april: Landje van Geijsel en Waverhoek. Vertrek
8 uur, zwembad De Vliet.
Landje van Geijsel: hier kun je genieten van het vogelleven op
een ondergelopen weiland. Vogels die in het voorjaar terugkomen
uit Zuid-Europa en Afrika kunnen hier neerstrijken om bij te
tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemp-
haan, scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het
gebied regelmatig bezoeken.
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Waverhoek: een wandeling van 2,5 km voert door Waverhoek,
een ongeveer zestig hectare groot natuurpareltje in de Randstad,
een waar eldorado voor watervogels.
Aanmelden uiterlijk do. 30 maart 20 uur bij Anke Burgers, amm.
burgers@gmail.com, 06–83.34.85.02.
Zaterdag 22 april: Ackerdijkse Plassen. Vertrek 8 uur,
zwembad De Vliet.
Tussen Delft en Rotterdam pal naast de drukke snelweg ligt
natuurgebied Ackerdijkse Plassen, een pareltje in een woestijn
van asfalt en beton. Dit plassengebied is ooit ontstaan door
kleinschalige veenwinning. Nu wisselen moeras, plas, wei en bos
elkaar af. Deze afwisseling zorgt ervoor dat veel soorten vogels
waaronder grasmus, watersnip, grutto en tureluur hier broeden.
Verrassingen, zoals een roerdomp, zijn altijd mogelijk.
Aanmelden uiterlijk do. 20 april 20 uur bij Ad den Toom, ad.
den.toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Vrijdag 28 april- maandag 1 mei: lang weekeinde Zeeuws
Vlaanderen
onder leiding van Jan en Marjan van Kasteel (vol)
Zaterdag 6 mei: Panbos. Verzamelen 05:45 uur, parkeer-
terrein Panbos.
Zangvogelexcursie bij zonsopgang in Panbos, ingang Wassenaar-
seweg Katwijk. De Pan van Persijn is rijk aan allerlei broedvogels
van bos en duin, van boomkruiper tot boomleeuwerik, allerlei
mezen en niet te vergeten de nachtegalen. Met name is de zang
goed te horen in de vroege ochtend vanaf zonsopgang. Het
Panbos is tot 8 uur nog gesloten voor publiek, maar wij hebben
in overleg met de boswachter het rijk dan even alleen op deze
mooie plek. We maken een wandeling van ruim drie kilometer
en proberen vooral heel stil te zijn om zo veel mogelijk van de
vogels te horen.
Let op: zondag 7 mei is een reserveochtend voor het geval dat
het weer zaterdag niet geschikt genoeg is!
Aanmelden uiterlijk do. 4 mei 20 uur bij Stan van der Laan,
stanvanderlaan@casema.nl, 06–10.72.01.30.
Zaterdag 13 mei: Tiengemeten. Vertrek 8:15 uur, zwem-
bad De Vliet.
Het is de bedoeling om met de eerste pont vanuit Nieuwendijk
(10 uur) het Vuile Gat over te steken om even later het eiland
op te wandelen. Het gebied is van Natuurmonumenten en is in
2007 “teruggegeven aan de natuur”. Wisselende waterstanden
van het Haringvliet hebben nu vrij spel in het gebied. Wij zullen
er in het deel Weelde een wandeling van zes km maken. Zowel
in de bosjes als op het water zullen wij veel soorten vogels
treffen.
Aanmelden uiterlijk do. 11 mei 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.

Zondag 4 juni: excursie Everdingerwaard en Goilberdin-
gerwaard. Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
De Everdingerwaard ligt aan de zuidoever van de Lek en wordt
aan de oostkant begrensd door fort Everdingen. Tussen 2000 en
2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven voor de dijkverzwaring
van de Lek. Daardoor ontstond een natuurgebied met rietkragen,
slikplaten, oude rivierarmen, moerasbos en hooilanden. In juni
zullen we volop zangvogels zien en horen. Op de slikplaten
foerageren steltlopers en in de hooilanden weidevogels. Als het
vernielde draaipontje weer hersteld is, kunnen we rond lopen,
zo niet, dan lopen we heen en weer. En passant zullen we ook
nog grote velden met orchissen en grote ratelaar tegenkomen.
Aan de andere kant van het fort ligt de Goilberdingerwaard. Hier
is een oude rivierarm uitgegraven. Zo ontstond eveneens een
nieuw natuurgebied. In het struweel van meidoorns en bramen
zitten veel zangvogels en in de rietkragen onder andere blauw-
borsten.
Aanmelden uiterlijk do. 1 juni 20 uur bij Andrien van Roon,
andrienvanroon@gmail.com, 06–30.31.45.63.
En t.b.v. uw agenda:
Zaterdag 17 juni: Zouweboezem. Vertrek 7 uur, zwembad De
Vliet.
                                                                        Anke Burgers

                Blauwborst is kansrijk op Tiengemeten
 

                                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)

                  Fraai haarmos (Polytrichum formosum)
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Konijnen, onmisbaar voornatuurbeheer in de duinen

                                                                         Promotie Harrie van der Hagen
 De afname van de konijnenstand, de afname van de stikstofde-
positie sinds 1990 en veranderingen in het klimaat blijken be-
langrijker voor het gedeeltelijke herstel van de biodiversiteit in
de duinen dan het effect van begrazing met vee. De duinen
missen vooral het natuurlijke beheer van konijnen. Waar vee
slechts bij toeval kiemplanten van bomen en struiken eet, zoeken
konijnen deze eiwitrijke bronnen van voedsel stelselmatig op.
Ook wordt het positieve effect van de graafactiviteiten van ko-
nijnen gemist.
Konijnen zorgen er dus voor dat naast gras ook bossen en
struiken geen kans krijgen in de duingraslanden. De duinen
blijven daardoor open en dynamisch, waardoor kruiden en an-
dere kleine soorten niet hoeven te concurreren met grote plan-
tensoorten om lucht en licht.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de studie van Harrie van
der Hagen. Harrie heeft hiervoor tien jaar onderzoek gedaan en
sloot dat af met een proefschrift, waarmee hij op 11 oktober
promoveerde: Rabbits Rule, Evaluating livestock grazing in
coastal sand dunes of Meijendel, the Netherlands.
 
Harrie heeft onderzocht of de inzet van runderen en paarden in
duingraslanden effectief is om successie naar struiken en bos
tegen te gaan en om de biodiversiteit van die graslanden te
verhogen. Zijn conclusie is dat begrazing door runderen geen
verschil maakt omdat deze grote grazers die successie niet echt
tegenhouden. Dat komt doordat ze geen zaailingen van struiken
en bomen lusten. Konijnen lusten die wel, vandaar de proef-
schrifttitel Koning Konijn. Maar hiervan zijn er helaas te weinig,
als gevolg van konijnenziekten. De uitbraak van myxomatose in
1953 leidde bijvoorbeeld tot massale sterfte van konijnen en
vervolgens tot een explosieve groei van duindoorn.
Grote grazers kunnen de vergrassing wel enigszins helpen be-

perken. Harrie adviseert dan ook om konijnen in de duinen te
herintroduceren maar ook om de grote grazers vooralsnog te
laten blijven meewerken.
Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de kwaliteit van
duingrasland en de successie naar struik en bos. Zo blijkt
droogte te leiden tot verhoging van de kruidenrijkdom omdat de
grassen verdorren en dan geen concurrentie meer vormen. Ook
de vermindering van de stikstofneerslag ten opzichte van de
tweede helft van vorige eeuw is gunstig voor de biodiversiteit,
alhoewel die nog steeds te hoog is. Maar de zwakke konijnenstand
is bepalend voor de ontwikkeling van bos en struikgewas.
De dag na Harrie’s promotie kopten de media dat grote grazers
geen of nauwelijks effect hebben op natuurherstel. Dat is na-
tuurlijk wel te kort door de bocht, maar we zullen de komende
tijd nog wel discussies krijgen over de zin en onzin van de inzet
van runderen en paarden in het duinbeheer.
 
Meerdere IVN’ers en KNNV’ers werken als vrijwilliger aan inven-
tarisaties in de Wassenaarse duinen. Zo kennen we Harrie als
een bevlogen en deskundig ecoloog, werkzaam bij Drinkwater-
bedrijf Dunea. 
Hij geeft ook lezin-
gen en begeleidt
excursies in de dui-
nen t.b.v. IVN. Ook
de Plantenwerk-
groep van de KNNV
werkt nauw met
hem samen bij in-
ventarisaties in Meijendel en Berkheide.
       Rudi van Venetië, IVN-werkgroep Natuur in Dynamiek
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Theebladeren
 
Het is nog maar een paar
eeuwen geleden dat de
thee voor het eerst naar
Europa kwam. Net als de
wijzen kwam de thee uit
het Oosten. Samen met de
koffie, die uit Amerika
kwam, vormden zij de
basis van onze rituelen van
de dagindeling. Ochtend-
thee bij het ontbijt, koffie
halverwege de ochtend,
thee in de middag en dan
weer thee of koffie in de
avond. Dat wil zeggen: in
het begin was de thee al-
leen weggelegd voor de
betere standen. Er werd
wel algemeen kruidenthee
gedronken, maar dan al-
leen geneeskrachtige, zoals
vlierbloesem, de thee voor
verkoudheden. Nog voor
kort werd er in Frankrijk,
op het platteland ge-
vraagd, als je thee bestel-
de: “U bent toch niet ziek?”
En dat terwijl er in de chi-
que buurten van Parijs
deftig thee werd gedron-
ken in de theesalons, die
een Britse sfeer ademden.
Brits was lang chique in de
betere kringen.
In de negentiende eeuw
ging men aparte koffie- en
theeserviezen maken. Wijde
kopjes voor de thee, dan
kan je de geur goed op-
snuiven, en hoge smalle
kopjes voor de koffie.
Want de koffie moet zo
wam mogelijk gedronken
worden! Dit gebruik dreigt
in onze jachtige tijd verlo-
ren te gaan.
Waar kwam de thee precies vandaan? Er zijn twee landen van
herkomst: China en India. Er zijn vijf soorten thee, zwarte, witte
en groene thee, oolong en pu-erh. De thee die wij zetten, is van
de gedroogde blaadjes van de theeplant: Camelia sinensis. Si-
nensis is latijn voor Chinees. De bewerking van de blaadjes na
de pluk bepaalt de soort thee. Er bestaat dus geen groene thee-
of zwarte theeplant. Tegenwoordig wordt thee over de hele
wereld in tropische en subtropische gebieden geteeld. De struiken
kunnen een hoogte van zeventien meter bereiken. De theesoor-
ten worden vaak genoemd naar hun land van herkomst. Zo komt
Ceylon thee uit Ceylon, tegenwoordig Sri Lanka, en Malawi thee
komt natuurlijk uit Malawi.
Theeplanten groeien ook in ons klimaat. Ze zijn winterhard en
kunnen gewoon in onze tuin staan waar ze wel 2,5 meter hoog
kunnen worden. Zelf thee maken is niet zo moeilijk. Pluk de

bovenste twee blaadjes en de knop. Twee blaadjes zijn genoeg
voor één kop thee. Leg de blaadjes binnen neer (niet in de zon)
en laat ze ongeveer twintig uur drogen. Daarbij verliezen ze
ongeveer zestig procent van hun vocht. Af en toe schudden is
nodig. Daarna zet je hier thee mee op de gewone wijze.
In deze donkere dagen is het een feest naar de rode besjes van
de theeplant te kijken. Die verschijnen tegelijkertijd met de
kleine roze witte bloemenkelkjes. Samen met rozebottels en
bessen van de meidoorn geven ze buiten kleur aan de sombere
dagen.
In Engeland, het land van theedrinkers bij uitstek, is een Britse
kop thee met melk het antwoord op moeilijke vragen. De theekop
wordt zelfs met personen geïdentificeerd. Iemand die je niet mag
heet: “…not my cup of tea!”
                                                                                  Anneli
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Scouts Woesik bewandelen met IVNnatuurpad Hertenkamp
Een “natuurinclusief” Nederland betekent dat mensen in elke
levensfase en op alle belangrijke plekken weer verbonden zijn
met de natuur. Dat betekent dat elk kind het recht heeft om met
natuur in contact te komen. Contact met de natuur maakt kin-
deren immers creatiever, gezonder en socialer. Door hen actief
te laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter begrip van de
wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden. Zo
wordt het zaadje geplant voor een levenslange verbinding met
de natuur. Dat is van grote waarde, aangezien we het hebben
over de laatste generatie die iets kan doen aan de klimaatver-
andering en het verlies van biodiversiteit. En daarom zijn wij
deze herfst op stap gegaan met de scouts van Woesik uit Was-
senaar.
De Hertenkamp ligt in Wassenaar aan de binnenduinrand van
Meijendel, naast recreatiegebied Duinrell. Het is een open, licht
glooiend gebied en klein, maar door zijn grote diversiteit aan
flora en fauna een verrassend mooi en uniek natuurparadijsje.
Met toestemming van Dunea, en begeleid door drie IVN-gidsen

hebben dertig scouts van de Van Woesikgroep op 5 november
een natuurpad gewandeld. Een leerzame tocht om te leren over
groen, water en duurzaamheid. Het rondje van slechts twee ki-
lometer loopt langs de strandwal, een duinbeek, een binnenduin-
bos en een duinhelling. Maar er moesten nog wel dertig vragen
en opdrachten worden uitgevoerd. Insecten, planten en boom-
bladeren moesten worden onderzocht en ouderdom van de
bomen en hoogte van het duin moesten worden geschat. Het
vaststellen van het aantal jaren dat een patatbakje of kauwgom
nodig heeft om te verteren, deed hun verwonderen. Afvalresten
die we tegenkwamen werden dan ook ijverig verzameld.
Na afloop en met vele goede antwoorden op de vragen kregen
de scouts hun diploma van Junior Natuurwacht uitgereikt. Als
aandenken aan deze leuke activiteit mochten de scouts een
vleermuishuisje meenemen voor hun clubhuis.
Mocht u meer willen weten over de Hertenkamp kijk op de
website van IVN Leidse regio onder natuurgebieden.
                                                       Wietse, Wim en Dennis
 

Kamperen met natuurliefhebbers
 

Ook al weer
zin in de va-
kantie? Ge-
zellig de na-
tuur in, drie
tot veertien
dagen naar
de mooiste
gebieden met
andere KNNV'
ers.

 
Ook komend jaar heeft de KNNV vijftien kampeervakanties in
lente, zomer en herfst georganiseerd. In prachtige natuurgebie-
den waar je eindeloos veel kan zien, horen en bewonderen. Vanaf
een eenvoudige camping zijn er dagelijks een of meer excursies
waaraan je mag deelnemen. Een paar uur of een hele dag, een

korte wandeling of een berg op. Fietsen of varen. Maar ook
zwemmen of een oud stadje bezoeken. De keuze hangt af van
je eigen belangstelling. De deelnemers maken samen het kamp.
Tijdens de zomermaanden en met Pinksteren en Hemelvaart doen
vaak gezinnen met kinderen mee. Het is voor de (klein)kinderen
een leuke manier om met de natuur in aanraking te komen.
Er zijn altijd wel mensen bij die veel planten, vogels, vlinders of
andere dieren kennen en die dingen aanwijzen en erover vertel-
len. Je kan je erin verdiepen of gewoon ervan genieten. ‘s Avonds
wisselen de deelnemers hun ervaringen uit en worden de plannen
gemaakt voor de volgende dag. De deelnemers zorgen zelf voor
hun vervoer, hun onderkomen en hun eten.
 
Vrijwilligers van de KNNV en sommige kampdeelnemers doen de
voorbereiding. Meer informatie kun je vinden op https://kam-
peervakanties.knnv.nl/agenda. Kijk er eens naar. Ook met een
caravan ben je van harte welkom!
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Jaarverslagen 2022 KNNV
                            t.b.v. Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2023 (IJsclubgebouw Oegstgeest)
 Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep
Anke Burgers & Ad den Toom
We kunnen terugkijken op wederom een mooi vogeljaar. Eind
februari stond een excursie naar de Starrevaart gepland. Door
storm en regen moesten we die helaas laten vervallen. Begin
maart deden we een excursie naar het Leersumse Veld, waar we
bijzondere soorten zoals appelvink, klapekster en boomleeuwe-
rik mochten bewonderen. Eind maart werd de Eempolder be-
zocht. We konden er genieten van vele grutto’s en brandganzen.
In april trokken we naar de Hellegatsplaten en zagen onder
andere geoorde fuut, tureluur, bergeend, zeearend, brilduiker
en dwergmeeuw. Eind april werd de Beninger Slikken aangedaan,
Dit was goed voor paapje, middelste zaagbek, bruine kiekendief,
blauwborst en tapuit. Begin mei werd een mooie excursie naar
Solleveld en het erbij gelegen Hyacintenbos gehouden. Daar werd
genoten van het sprankelende blauw van de hyacinten en van
een nachtegalenconcert. Een week later volgde een excursie in
de Dordtse en Brabantse Biesbosch. Die excursie begon goed
met een waarneming van de wielewaal, een zeldzame soort,
zeker in het westen van ons land. Daarna kwamen vele andere,
mooie soorten in onze kijker. Medio mei werd een bezoek ge-
bracht aan het eiland Texel, dat altijd goed is voor vele, vele
vogelsoorten. Zo ook dit jaar: met een grote karekiet, morinel-
plevier, zilverplevier, Engelse kwikstaart, rode wouw en kraan-
vogel (!) voldeed het eiland ook deze keer aan de verwachtingen.

Eind mei werd de Crezée- en Sophiapolder bij Ridderkerk bezocht.
Deze polders, die teruggegeven zijn aan de natuur, worden in
de loop van de jaren steeds aantrekkelijker voor vogels. De
Starrevaartse en de Nieuwe Driemanspolder werd in juni per fiets
aangedaan. In juli volgde een excursie naar Kijfhoek-Bierlap,
waar naast vogels zoals wespendief ook vele vlinders en planten
bestudeerd werden. September stond in het teken van een ex-
cursie naar het Oostvaardersveld, waar we verrast werden door
de aanwezigheid van een roodpootvalk. In dit gebied konden we
genieten van vijf individuele zeearenden! De jaarlijkse lezing van
onze Vogelwerkgroep werd dit jaar door Margot de Kam gegeven.
Zij wist het onderwerp slechtvalken zeer inspirerend en deskun-
dig over te brengen. In oktober trokken we naar de Maasvlakte
voor een excursie in de mist. We namen toch nog vele mooie
vogelsoorten waar. In november volgde een vogelweekend in
het Duitse Diepholz, voor een bezoek aan de duizenden kraan-
vogels. Ze waren te zien in hun slaapgebieden. Ze foerageren er
in deze tijd van het jaar overdag op de graanvelden. In novem-
ber heeft Ron Mes als voorbereiding van zijn lezing voor SOVON
een try-outlezing gegeven over Verstoring Wadvogels Engels-
manplaat. De laatste excursie van dit vogeljaar was eind novem-
ber naar Zeevang, in Noord-Holland. Op deze dag genoten we
onder meer van de grote groepen goudplevieren in de weilanden,
en hun schitterende vlucht in de lucht. Ten slotte stond in de-
cember nog de excursie naar Arkemheen op het programma,
maar die dag kon niet doorgaan door te dichte mist.
Gedurende het hele jaar waren de leden van de Vogelwerkgroep
actief op onze twee WhatsApp-groepen, om vogelfoto’s en erva-
ringen dicht bij huis uit te wisselen.
Ook is er inmiddels een zeer actieve nestkastenwerkgroep.
Het ledenaantal van de Vogelwerkgroep is met één persoon (vijf
weg, zes erbij) toegenomen tot 68 leden.                                      

Jaarverslag 2022 Nestkastenwerkgroep
Stan van der Laan
De Nestkastenwerkgroep van de KNNV heeft van 2022 een bij-
zonder actief en bovenal productief jaar gemaakt. Door corona
en bijbehorende lock downs was het tot begin mei nog wat
rustig, maar daarna kwamen we lekker op gang met ons half-
jaarlijkse overleg in juni, deze keer met een gezellig diner en al.
Er waren in de winter al wat contacten gelegd met woningbouw-
vereniging Portaal over een locatie voor mussenkasten aan de
Morsweg. Uiteindelijk hebben we in juli vier mooie mussenkasten
kunnen bestellen en ze netjes opgehangen.
Later in de zomer hebben we in samenwerking met de gemeen-
te weer een rondje door de binnenstad gemaakt op zoek naar
geschikte plekken om bestaande mussenkolonies een satelliet-
plek te bieden op weg naar verbinding met een andere kolonie.
We hebben verschillende plekken gevonden in de omgeving van
de Lange Gracht en rond museum Boerhaave. Eigenaar van de
verschillende panden bleek in alle gevallen Woningbouwvereni-
ging Portaal. Wij mogen nu op hun kosten twaalf mussenkasten
bestellen. De bewoners van de door ons gevonden plekken
vinden het allemaal een mooi initiatief. We gaan dus eind janu-
ari aan de slag om deze nestkasten met in totaal 36 nestopenin-
gen op te hangen in de Baatstraat en de Oostdwarsgracht.
We zijn met een klein groepje begonnen met een project op
begraafplaats Rhijnhof. De beheerder heeft alle aanwezige
nestkasten gerepareerd en voorzien van een luikje om de kasten
te inspecteren. Als eerste wapenfeit is er in september een
bosuilenkast opgehangen. Omwonenden melden nu bijna dage-
lijks de geluiden van mannetje en vrouwtje bosuil.
In oktober hebben we samen met de beheerders alle nestkastjes
op geschikte plekken teruggehangen. Op een kaartje is te zien
waar de nestkasten terug te vinden zijn. Vorige week hebben we
met de beheerder gesproken over de realisatie van een ijsvogel-
wandje. Op de begraafplaats worden deze prachtige vogels re-
gelmatig gezien. Het wandje gaat er komen. Rhijnhof gaat het
deze winter zelf bouwen op een plek die wij uitzoeken. Volgend
broedseizoen gaan we op deze mooie plek met vier leden een
BM-broedvogelinventarisatie doen.
Arthur en Andrien hebben zich ingespannen om subsidies te
verkrijgen voor mussenkasten op de Morskade. Dit project is
meer dan geslaagd, want intussen hangen er daar tien nestkas-
ten aan de verschillende woningen en heet de straat in de
volksmond Mussenkade.
Een aantal van ons heeft in november geholpen bij het klaarma-
ken van de oeverzwaluwwanden in Voorhout en bij de Klinken-
bergerplas. Er zijn bergen grond in de broedpijpen gestopt
waarin de oeverzwaluwen het komend seizoen een nestgang
gaan graven. Deze middagen zijn altijd erg gezellig, ook door de
traditie met koffie en stroopwafels.
En natuurlijk hebben we eind oktober onze mezenkasten in de
binnenstad en de mussenkasten bij de
Marislaan gecontroleerd en schoonge-
maakt. De mussen hebben de nieuwe
broedgelegenheid nog niet echt ont-
dekt, een aantal koolmezen wel. De
mezenkasten bleken net als vorig sei-
zoen goed gebruikt, 26 van de 28
kastjes bleken in gebruik te zijn ge-
weest.
De Nestkastenwerkgroep bestaat nu
uit tien leden. In 2022 is een lid vanwege grote drukte thuis
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afgehaakt, maar er zijn ook twee nieuwe leden bij gekomen. We
zouden best nog wat extra handige handjes kunnen gebruiken.
Vind je het leuk om iets met nestkasten te doen, meld je dan bij
mij aan: stanvanderlaan@casema.nl
 
Jaarverslag 2022 Plantenwerkgroep
Koen van Zoest
Na de stilte van de coronaperiode is de Plantenwerkgroep (PWG)
weer goed op gang gekomen. Er zijn dertig activiteiten onder-
nomen, waarbij gemiddeld zes deelnemers betrokken waren,
onder wie ook nieuwe leden. Het gemiddelde van het aantal
deelnemers lag wel wat lager dan in 2018 en 2019. Evaluatie
onder de leden wees uit dat we weer op gang moesten komen
na twee jaar coronastilte, maar dat er ook behoefte is aan meer
afwisseling in de activiteiten. Met name het herhaald inventari-
seren en monitoren in eenzelfde gebied(je) bleek voor sommigen
te voorspelbaar en weinig motiverend. Zo waren bij de zeven
inventarisatierondes op Volkstuincomplex Ons Buiten slechts een
tot drie leden betrokken.
De andere herhaalde activiteiten werden beter bezocht. Het
driemaal monitoren in de duinen trok steeds zes deelnemers; dit
jaar was dat in het kilometerhok 84-464, Grote Parkeerplaats,
te Wassenaar. Aan de drie seizoensbomen-wandelingen deden
vijf tot tien personen mee: we bezochten Kweeklust in de Mors
en tweemaal het Berkhoutpark in Voorschoten. In het voorjaar
waren er zes wandelingen langs verschillende vindplaatsen van
stinsenplanten in Leidse bosplantsoenen, bijgewoond door vier
tot zeven mensen. Deze wandelingen waren een vervolg op het
betreffende project in 2021. De Daucallium+-special van mei
2022 was geheel aan dit onderzoek gewijd (downloadbaar vanaf

https://leiden.knnv.nl/periodieken/), en dat leidde weer tot een
artikel in Natura van december 2022. In de (na)zomer ten
slotte was er een maandelijkse zoektocht in de avonduren naar
stadsplanten, steeds in een ander deel van Leiden; daaraan
deden vijf tot acht mensen mee.
Er waren ook losse, op zich staande, activiteiten. Zo was er een
rondleiding in de Leiderdorpse Heemtuin met negen deelnemers,

en een excursie in de Boterhuispolder, met vijftien mensen. De
hogere opkomst bij deze eenmalige uitstapjes is aanleiding om
dergelijke activiteiten in het nieuwe jaar vaker te plannen, en
bovendien ook -op verzoek- soms wat verder weg naar gere-
nommeerde natuurterreinen.
Na de zomer hebben we ook weer de eerste twee studieavonden
gehouden: in september om vers plantenmateriaal te bekijken
(elf personen). In november was er verder een presentatie over
Lentevreugd (zeventien personen).

En het jaar werd traditioneel in de laatste week van december
afgesloten met tweemaal een eindejaarsplantenjacht in de stad,
een door Floron voor de achtste keer landelijk opgezet project.
Rondom het Rapenburg vonden we met veertien mensen ondanks
de recente vorst toch nog 31 soorten in bloei.  In Vreewijk waren
we met zeven en zagen we 27 bloeiende soorten.
Al met al een goed gevuld jaar waarin het ritme van veldactivi-
teiten met betrekking tot planten weer op gang is gekomen. We
gaan de inhoud van de activiteiten iets bijstellen en uitbreiden;
meer leden van de werkgroep nemen daarbij ook taken op zich.
Daarnaast willen we ook anderen dan alleen leden betrekken bij
onze plantenbelangstelling, onder meer via bredere bekendma-
king van onze plannen. Dat heeft in 2022 al geleid tot het zich
aansluiten van drie nieuwe leden.
 Jaarverslag Mossenwerkgroep Hollands Duin
Jeannette Teunissen
In het jaar 2022 hebben we de planning van studieavonden en
excursies gebaseerd op de cijfers van de aantallen coronavirus-
deeltjes in het rioolwater van Leiden, Noordwijk en Oegstgeest.
Door het jaar heen en als gevolg daarvan hebben we afgeweken
van ons gebruikelijke schema winter/zomer.
Zo konden we tóch excursies houden in Zuidwijck (Wassenaar),
Wassergeest (Lisse) en in Zegersloot en het Windepad (Alphen
a/d Rijn), plus vier studieavonden in het Jan Verwey Natuurcen-
trum te Noordwijk, waarbij we de avond van februari vanwege
de ongunstige cijfers afgelast hebben.
Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de deelname aan de
activiteiten beperkt tot de leden van de Mossenwerkgroep. De
gunstige coronaontwikkeling in oktober en november echter
maakten het mogelijk een nieuwe deelnemer uit te nodigen die
al maandenlang ‘in de wacht’ stond.
Onze meest bijzondere vondst van dit jaar: Bolrond muisjesmos
(Grimmia orbicularis), gevonden door Jelle van Dijk, bij Zand-
voort, en nader bekeken op de laatste studieavond.
Planning voor 2023: activiteiten inplannen op geleide van de
coronaontwikkelingen.
 

                 Lentevreugd toont allerlei verrassingen
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(advertentie)
 

Jaarverslag Paddenpatrouille
Roek Vermeulen
In het mei-nummer van Bladgroen heb ik al wat geschreven over
het vroege begin van de paddentrek door het warme weer in
februari, de ins en outs van de patrouille en de amfibieëntrek
door het jaar heen. Intussen kunnen we daar ook harde cijfers
aan toevoegen en daar mogen we trots op zijn: we hebben zo’n
duizend amfibieën meer gered dan vorig jaar!
Dat komt helaas niet doordat er ineens veel meer amfibieën zijn;
althans, de recentste landelijke cijfers geven niet bepaald aan-
leiding om dat te denken. Zelfs met de bruine kikker gaat het
niet goed meer. Je vindt er meer over in de RAVON-balans 2022
op ravon.nl; het jaarverslag van padden.nu moet nog komen.
De Paddenpatrouille draagt ook aan deze cijfers bij doordat we
onze resultaten in telmee.nl doorgeven.
Het succes van dit jaar valt te verklaren doordat we een week
eerder zijn begonnen, nog meer vrijwilligers hadden dan vorig
jaar en doordat we dit jaar niet door een avondklok werden
beperkt. In de kolken vinden we op de meeste locaties wel veel
minder dieren dan twee jaar geleden. Op de Vlietweg loopt maar
één persoon, dus dat daar dit jaar veel minder amfibieën zijn
aangetroffen kan aan allerlei factoren liggen.

De cijfers in de tabellen gaan alleen over de periode van 14 fe-
bruari tot 17 april. Daarnaast hebben we van februari tot decem-
ber op allerlei locaties amfibieën uit kolken gehaald, maar het
gaat nog even duren voordat we daar harde cijfers over hebben.
Het komt de patrouille zeker ten goede dat het werk sinds vorig
jaar meer verdeeld wordt, van de PR en het maken van het
rooster tot het regelen van verkeersborden, het lobbyen en de
gegevensinvoer. Een paar mensen zijn het goede werk in
Noordwijkerhout gaan voortzetten.
In februari heb ik in Utrecht op uitnodiging van de Partij voor de
Dieren een goedbezochte lezing over amfibieën in de stad gege-
ven. De presentatie die stadsecoloog Wouter Moerland en ik eind
maart in het kader van Leiden EU City of Science bij Naturalis
gaven, over amfibieën in kolken, had een klein maar zeer
geïnteresseerd publiek.
Het lobby- en advieswerk op lokaal niveau gaat vooral over
amfibievriendelijke inrichting van de openbare ruimte, bijvoor-
beeld op het nieuwe bedrijventerreintje aan de Gabriël Metzu-
straat of bij de herinrichting van de Oude Spoorbaan in Leider-
dorp. In samenwerking met collega-vrijwilligers elders in het land
begint de lobby voor amfibieën in kolken nu ook landelijk vorm
te krijgen. In november kreeg ik de RAVON-Stimuleringsprijs
voor dit werk: een mooi moment in een strijd die nog lang kan
gaan duren.

We kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken;
als je interesse hebt, meld je dan aan via het mailadres paddenpatrouille@xs4all.nl.
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Jaarverslag 2022 Vissenmonitoring Leiden
Aaf Verkade, projectleider
 
De nieuwe telmethode ‘dumpsterdiving’ bij de Maresingeldam
leverde een voor Leiden nieuwe Kaukasische dwerggrondel
(Knipowitschia caucasica) op, alsook honderdduizenden mee
gevangen spieringen en snoekbaarzen. En bij de determinatie
van de honderdduizenden gestikte visjes bleek DNA-onderzoek
van doorslaggevend belang. Raadsvragen over deze vismigra-
tiebarrière moeten Uniper en de gemeente samen beantwoorden.
Deelname aan de European City of Science leverde twintig ge-
actualiseerde informatieplaten op, die we weer jarenlang kunnen
gebruiken tijdens werkzaamheden op locatie. De goed herken-
bare nieuwe veiligheidshesjes van stichting RAVON geven onze
blauwe stadsnatuur nóg meer cachet! Samen met diverse ge-
passioneerde Natuurgidsen in Opleiding van IVN wordt onze
handleiding geactualiseerd en aan een internationale ‘Stadssnor-
kelgids’ gewerkt.
De zoutkistenroute evolueert eveneens: zo zijn ook vijf zandkis-
ten (met vergelijkbare functie als zoutkisten) in het Singelpark
voorzien van educatieve deksels (zie foto hieronder).

In de Leidse Hout werd tussen de andere vissen één Kolblei
ontdekt, waarschijnlijk een uitgezet exemplaar. Geen enkele
levende kreeft werd hier gespot: zou dat komen door het vier
jaar lang snorkelend wegvangen?!
Indammen van de tumultueuze groei van Amerikaanse rivier-
kreeften blijft voor instanties een grote opgave. In Polderpark
Cronesteyn hebben de gemeente Leiden en het Hoogheemraad-
schap eind ’22 de handen ineen geslagen: een driejarige proef
onderzoekt of fuikgebruik in combinatie met enkele glooiende

 
In september wer-
den in goed overleg
met de aannemer
104 schilders-, zwa-
nen- en vijvermos-
selen snorkelend
overgezet naar een
voor hen veiliger
locatie in de Heere-
mavijver aan de
Vondellaan: de eer-
ste mosseltrans-
plantatie was een
feit.
Park Kweeklust blijkt
’s zomers en ’s win-
ters veel te ondiep
voor de daarin aan-
wezige karpers. Dat
resulteerde op een
ijskoude 18 decem-
ber in een door Aaf,
raadslid Antje Jor-
dan en sportvisser
Richard Boon ge-
coördineerde red-
ding van zes vol-
wassen en zo’n 75
kleine karpers, die
in een wak lagen te
bevriezen.
Samengevat heb-
ben dit jaar min-

stens vijf visgerelateerde activiteiten duidelijk gemaakt dat sa-
menwerking met mensen die ook de handen in de klei hebben,
zeer goede overlevings- en onderzoekskansen biedt voor
aquatische dierpopulaties.
info@onderwaterinleiden.nl

oevers zin heeft om de aantallen terug te dringen. Intussen
bestuderen we samen met wetenschappers van het LUMC en
Naturalis de invloed van de begroeiing van klokdiertjes op een
populatie kreeften uit Oud Ade.

KNNV Leden Contact Avond
                                                                   Korte impressie 18 oktober 2022
 
Negentien leden hadden de weg gevonden naar onze jaarlijkse
avond vóór en dóór leden. En wat dat laatste betreft: zij leverden
wel zes - stuk voor stuk - zeer interessante en gevarieerde bij-
dragen.
Jeannette Teunissen beet het spits af met een verhaal met de te
bescheiden titel ‘Zomaar’ op fossielen lopen en over mosdiertjes
in onder andere vuursteen.
Reinier de Man maakte ons deelgenoot van de schoonheid van
de natuur (met name vogels) in diverse gebiedjes in de omgeving
van de Merenwijk.
En als laatste sprekerd vóór de pauze belichtte Stan van der Laan
de grote diversiteit van de paddenstoelen in De Horsten.
In de pauze namen wij – bij monde van onze voorzitter Ineke –
afscheid van bestuurslid Yvonne, die meer dan twintig jaar leden
heeft in- en uitgeschreven en talloze aankondigingen van excur-
sies en lezingen heeft doorgestuurd. Wij zijn haar veel dank en
waardering daarvoor verschuldigd. Zij ontving als blijk daarvan
onder luid applaus uit handen van Ineke een eremedaille van de

KNNV, een bloemetje en een enveloppe met inhoud. Wij hopen
dat Yvonne gaat genieten van haar vrije tijd en wensen haar alle
goeds in de toekomst. Haar plaats wordt ingenomen door Marco
Roos, op deze avond ook aanwezig.
Na de pauze legde Arthur Staal uit hoe de zogenaamde Broed-
vogel Monitorings Projecten van SOVON in hun werk gaan, in het
bijzonder toegespitst op zijn inventarisatiegebied Landgoed
Duivenvoorde.
Koen van Zoest bleef zeer dicht bij huis en liet zien hoe geweldig
veel en diverse diertjes en planten in zijn eigen tuin blijken voor
te komen, en ten slotte toonde Cees Los prachtige beelden van
diverse planten, de tuinmelde, de bijenwolf én de bijzonder fo-
togenieke kolibrievlinder.
Als ‘uitsmijter’ gaf Peter van Helsdingen ons nog de nodige stof
tot nadenken met zijn omineuze boodschap over de (veel te
zware) belasting van onze natuur.
                                                                           Frank Kooper
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Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV
Vooraf
De vogelwerkgroep KNNV is een actieve, enthousiaste en nog steeds groeiende werkgroep. Mede dankzij toenemende inzet van
verschillende leden worden steeds meer excursies georganiseerd. Omdat er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemers
per excursie wordt ieder zo toch genoeg kans geboden om mee te gaan.
Dit heeft er tevens toe geleid dat het aantal excursieverslagen navenant is gestegen. Van elke excursie stelt één van de deelnemers
een verslag op, geïllustreerd met steeds fraaiere actuele foto’s. Deze verslagen worden, inclusief waarnemingenlijst, steevast naar
alle werkgroepsleden rondgemaild. Een slimme actie, want de afwezigen bij een excursie nemen zich na kennisname direct voor
om de volgende excursie toch zeker niet opnieuw te missen….
De meeste teksten van deze verslagen, inclusief een of enkele foto’s, verschenen tot dusverre ook in Bladgroen, om alle KNNV’ers
en IVN’ers te laten meegenieten van deze uitjes. En tegelijkertijd worden sommigen zo verleid om eens te komen kennismaken
met de vogelwerkgroep. Maar de ruimte in Bladgroen is niet onbeperkt. Om deze reden is besloten om, indien nodig, in Bladgroen
een selectie uit de excursieverslagen op te nemen.
Zo treft u hieronder de huidige selectie aan.
                                                 Vogelweekend Diepholz/Wagenfeld, 4 t/m 6 november
 Vrijdag
Wat hebben we geboft met het weer! Althans tot de terugweg in
Nederland. We: dat zijn Anke, Esther, Marijke, Marjan, Roellien,
Jan, Leo, Lex en Marco. Na een probleemloze reis kwamen we
op vrijdag 4 november al rond half drie aan bij ons hotel Hof
Hahnenberg in Wagenfeld.
De deur was nog dicht, maar die ging even voor drie uur voor
ons open. Het inchecken verliep soepel. Even was de vraag of
het ontbijt wel inclusief was, maar dank zij de vroege boeking
(november 2021) was dat toch het geval. Ontbijt afgesproken
voor 7 uur! Spullen op de (mooie en ruime) kamer en snel op
pad naar de uitkijktoren bij het Neustadter Moor, op tien minuten
rijden van het hotel. We waren daar om kwart over vier. Op weg
naar de uitkijktoren liet een aantal sijzen en barmsijzen zich al
zien en horen. Daarna was het wachten op de kraanvogels, die
zich al snel vocaal en daarna ook visueel aankondigden. Vele
duizenden zijn er. Ook veel Nederlanders. Het wordt al wat
donker en vanaf de uitkijktoren zien we Jupiter naast de maan.
Later vanaf de voorkant van het hotel krijgen we ook Saturnus
te zien in de telescoop.
Om tien over zes vertrekken we naar Sulingen om te gaan eten
bij restaurant Hausgemacht. Aardige bediening die later geduldig
afrekent. Lekker gegeten en gedronken. Aan tafel horen we de
nodige anekdotes en andere vogelverhalen. We doen na afloop
een verkenning voor het eten van morgenavond en komen dan
uit bij Hellas, een Grieks restaurant schuin tegenover Hausge-
macht. Terugreis door mistflarden. Het wordt een koude nacht.

 
Zaterdag
We hebben om zeven uur de ontbijtzaal voor ons zelf. Er is een
ruime keus aan broodjes, beleg en dranken. Heerlijk ontbijt! We
gaan weer in konvooi (drie auto’s) naar dezelfde uitkijktoren als
gisteren. Het heeft gevroren vannacht; er ligt een waasje op de
velden. Op weg naar die toren zien we nu onder andere krams-
vogels, koperwieken en goudvinken. Gisteren keken we natuur-
lijk naar de aankomst van de kraanvogels op de velden, nu slaan
we het vertrek gade. Net als we denken nog geen roofvogels te
zien, vertonen zich meerdere blauwe kiekendieven, buizerd,
sperwer en torenvalk. In het veld zien we een vos, die nog even
hoopvol voor een wolf wordt aangezien. Een klapekster toont ook
een karakteristieke pose.
We gaan vervolgens op zoek naar foeragerende kraanvogels en
ganzen langs kleine weggetjes met aangrenzende stoppelvelden.
We spreken een oude heer met een vriendelijke herdershond.
Hij vertelt dat de burgemeester hier al een wolf heeft gezien. We
zien veel kraanvogels, in sommige groepen ook met een aantal
jonge vogels. Die tonen wat bruiner en missen de volwassen
koptekening nog. Ook hun geluid is nog niet meer dan piepen.

Bij een moerasachtige stukje, waar restantjes smalspoor langs
de weg liggen, zien we wat wilde eenden en wintertalingen. Marco
ziet twee zeearenden boven de weg. (Arendsoog of Hawkeye?).
Hier doet zich de gelegenheid voor om de verschillen tussen
ganzen goed te bekijken. Dat is bij die ene brandgans niet zo
lastig, maar het onderscheid (toendra-)rietgans, grauwe gans en
kolgans is toch wat lastiger. Dat lukt ons uiteindelijk wel. Ook de
geluiden kunnen we op ons in laten werken. We vinden ook een
plekje met patrijzen.                           Avond (foto Anke Burgers)

 

                      Kraanvogels (foto: Marco Witte)
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Even na half vier zijn we bij een van de andere uitkijktorens, nu
bij het Rhedener Geestmoor. Ook hier bijna net zo veel Neder-
landers als kraanvogels. Vanaf de toren zien we nu ook reeën in
de verte. Op een schapenveldje houden twee reusachtige Ana-
tolische herdershonden de wacht; grote honden die wel 75 kg
kunnen wegen. Een eigenwijs schaap wordt op hardbekkige wijze
tot de orde geroepen door het bij een achterpoot te grijpen. Dat
gaat bepaald niet zachtzinnig.
Er vertoont zich weer een volwassen zeearend en we zien ook
de klapekster weer. Het spektakel van de kraanvogels is minder
groot dan gisteren, maar we zien er toch honderden. Na een
wandeling in de omgeving (Marijke en Lex blijven op de toren)
aanvaarden we de terugreis naar het hotel. We zijn er om kwart
voor zes.
Net als gisteren gaan we met twee auto’s naar Sulingen, een
afstand van ongeveer vijftien kilometer. Ook bij Hellas eten we
heerlijk. Het is weer buitengewoon gezellig, mede dank zij het
aperitiefje met ouzo. Niemand waagt zich aan retsina. Dat is ook
meer om koud te drinken in het warme Griekenland.
We zijn rond tien uur weer terug bij het hotel. Marco heeft voor
morgen al lunchpakketten besteld. Geen planeten te zien. Het is
bewolkt.
 
Zondag
Om zeven uur begint het kijk- en luisterspel van de kraanvogels
alweer, in combinatie met een mooie zonsopgang. Om acht uur
ontbijt. Het is nu aanzienlijk drukker in de ontbijtzaal. Het ontbijt
is weer prima. We checken tegen negen uur uit, nemen de
lunchpakketten in ontvangst en danken de mensen van het hotel
voor de gastvrijheid.
We gaan vandaag op een paar plekken rond de Dümmersee
kijken met het idee om onze soortenlijst nog verder aan te
vullen. We beginnen in Lembruch (Dümmerstrasze), waar we in
een fris windje over het meer kijken. Hier laten de roeken zich
goed zien en komt ook het fijnere werk van het meeuwen deter-
mineren aan de orde. We zien namelijk een Pontische meeuw,
die zich onder andere van de zilvermeeuw onderscheidt door gele
poten (met een zweempje roze?) en een vrijwel ongetekende
kop Zie onder andere de ANWB-vogelgids voor een uitvoerige
beschrijving.

Door naar een vogelhut ten noorden van het meer (Vogelbeach-
tungsstand Osterfreinermoor). De hut is mooi, maar zoals veel
Nederlandse hutten zijn de kijkgaten niet echt ontworpen door
vogelaars. Perspex schuifjes zijn prima als ze nieuw zijn, maar
als ze wat ouder worden kan je er eigenlijk niet meer doorheen
kijken. Ook de hoogte van de kijkgaten is niet optimaal. Dat belet
ons niet om toch weer veel ganzen en eenden te zien en eerder
passeerden we een veld met minstens tien grote zilverreigers.
Daar zit ook een rode wouw.

Een ijsvogel zorgt zelfs bij deze geharde vogelaars toch weer
voor opwinding. Maar een familie beverratten steelt hier de show.
We gaan nu door naar de Aussichtsturm Dümmersee Südufer.
Daar halen we een frisse neus in de inmiddels stevige bries. Veel
kolganzen op het water. We vullen de soortenlijst verder aan met
onder meer tafeleend, pijlstaart en grote mantelmeeuw.
Het wordt tijd om ons verblijf af te ronden. Daarom gaan we door
naar Hüde, waar we betaald (3 euro) parkeren bij Parkplatz
Klostermann aan de Niedersachsenstrasze. We gaan naar een
ijssalon! Maar ze hebben ook wafels, en koffie en warme choco-
lademelk. Die drinken we tijdens een globale evaluatie op. Anke
bedankt Marco namens ons allen voor het voortreffelijke gidsen
(en navigeren!) en alle anderen bedanken Anke en Marco voor
de organisatie. De terugreis verloopt vlot ondanks de afsluiting
van de A1 bij Apeldoorn. Omrijden via Arnhem. Het is gedaan
met het mooie weer. Naar huis!
                                                                                 Lex Burgel

                                                                 Tweede Maasvlakte, 16 oktober 2022
  ’s Morgens in
de vroegte
van 8 uur op
16 oktober
verzamelden
we bij de
parkeerplaats
van het zwem-
bad: elf oud-
gedienden en
vijf (voor mij)
nieuwe, en-
thousiaste vo-
gelaars. Het
was nog be-
hoorlijk mis-
tig toen we
vertrokken en
dat zou die
hele dag zo
blijven. Geen
dichte mist
die het zicht
belemmerde,

                       Rode wouw (foto: Marco Witte)
 

maar een grauwe sluier die alle kleuren uitdoofde tot saaie tinten
grijs.
We reden een uurtje naar de Tweede Maasvlakte; het laatste
kwartier door een van mensen verlaten landschap van uitsluitend
dode hijskranen, enorme silo’s en nog meer dode hijskranen (ik
wist niet dat hijskranen in het weekend niet hoefden te werken).
Ten slotte kwamen we aan op het uiterste punt van de Tweede
Maasvlakte aan de oever van de Nieuwe Waterweg.
We werden begroet door een verkeersbord dat suggereerde dat
we huiskraaien zouden zien, maar die schuilden vermoedelijk
voor de motregen. Aan de ene kant zagen we de Nieuwe Water-
weg met aalscholvers, scholeksters, een witte kwik en diverse
meeuwen die in de mist moeilijk waren te determineren, maar
uiteindelijk zilver- en kokmeeuw bleken te zijn. Ook een paar
grijze zeehonden staken hun koppen boven het water uit.
Aan de andere kant was een dijk met bosjes en struikjes waaruit
we een rijkdom aan vogelgeluiden hoorden. En af en toe lieten
in de dunne mist die vogels zich ook zien: roodborst, merel,
heggemus, kramsvogels, kneuen en sijsjes bij voorbeeld.
Roellien en Marlies vonden een paar heel mooie plooirokjes, maar
dat zijn paddenstoelen en dat hoort in een vogelexcursieverslag
natuurlijk niet thuis (sorry).
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Boven het geluid van de vogels domineerde het lawaai van de
draaiende windmolens; in het begin slechts waargenomen als
een achtergrondgeluid, maar dat werd na enige tijd ervaren als
een indringend en zeer storend lawaai.
Hierna weer door het desolate landschap naar “Futureland” ge-
reden. Een informatiecentrum met heel veel interessante infor-
matie over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het was wel
mistig, maar niet koud. Toch smaakte de koffie in dit informa-
tiecentrum heerlijk. En omdat het buiten inmiddels iets harder
was gaan regenen, maakten we wat minder haast om weer
verder te gaan. Daar droegen ook de informatieborden aan bij,
zodat we ons treuzelen ook nuttig konden maken.
Onze volgende stop was vogeluitkijkpunt Lyondell. Een prettige
schuilhut die onze kijkers en skoops beschermde tegen de
motregen. Hier zagen we onder meer enkele tureluurs, een
bergeend, wulp, drieteenstrandlopers en een mooie zilverplevier.
Aan de andere kant van de weg was de slufter. Een dertig meter
diep gat dat in de zeventiger jaren was gegraven als afvalput
voor de berging van 90 miljoen kg giftig slib. Een informatiebord-
je vertelde vol trots dat als dit reservoir eenmaal gevuld zou zijn
(en het zag ernaar uit dat dit niet zo lang meer zou duren), dat

                            Sijs (foto Sander Staal)
 

Mutaties ledenadministratie KNNV
Nieuwe leden:
dhr. H. Eekhof (vanuit andere KNNV-afdeling)
mevr. N. Glazer
dhr. J.L. Heerebout
dhr. P. Overgaauw
dhr. J. van Rijn

 
Opzeggingen per 31 dec. 2022:
Dhr. H. de Boer
Mevr. T. de Boer
Dhr. C. Cusell
Mw. C.E.M. Vlasveld
Dhr. W.C.J. Vlasveld
 

het dan middels een deklaag omgetoverd zou worden in een
recreatie- en natuurgebied. Een aantal wilde eenden zwommen
nu al onbekommerd rond in deze giftige plas.
Ten slotte reden we naar het Oostvoornse Meer, of – zoals Leo
het treffend verwoordde -- “gingen we een andere regenbui
opzoeken”. Eenmaal bij het meer aangekomen en naar het water
toegelopen stopte het geleidelijk met regenen, maar er bleef een
troosteloze mist hangen. Eerst zagen we alleen een mooie, grote
zilverreiger waarvan het wit mooi afstak in het verder nogal
grauwe landschap. Maar geleidelijk ontdekten we steeds meer,
zoals een aantal zaagbekken (welke?, ….. na enig heen en weer
gediscussieer kwam men uit op de middelste zaagbek), futen en
twee groepen dodaarsjes. Zelf had ik ze altijd slechts alleen of
met een paartje gezien, maar hier waren twee groepjes van om
en nabij tien exemplaren. Andrien en Anke zagen een zeekoet.
Niemand anders had deze eerst gezien, maar na verloop van tijd
vertoonde die zeekoet zich aan steeds meer mensen en na een
kwartier had ieder hem wel een keer zien opduiken.
Na het afsluitend woord van Ad waren er nog vier mensen die
nog zin had om een wandeling te maken langs de nabij gelegen
Slikken van Voorne. Voor de meesten was het dagelijks quotum
mist echter wel bereikt en lokte het huis.
Net toen we op het punt stonden om ieder ons weegs te gaan,
flitste er een ijsvogeltje over. Enkelen hadden die in het afgelo-
pen kwartiertje al regelmatig gehoord, maar ondanks verwoede
zoekpogingen bleef hij nog ongezien. Zo kreeg een mist(roost)
ige excursie toch nog een kleurrijk einde.
                             Eke van Batenburg (tekst en overige foto's)
 

                              Kneu op uitkijkpost
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