
Verslag van de Algemene ledenvergadering KNNV afd. Leiden 

gehouden op 20 maart 2018 in het IJsclub-/MEC-gebouw te Oegstgeest 
 
Aanwezig:  

Mw. Burgers, Mw. Gorter, Mw. Van Kralingen, Mw. Langelaan, Mw. Laroo (voorz.),  
Mw. Van Nierop, Mw. Teunissen en Mw. De Veer 
Dhr. Van Beek, Dhr. Boelé, Dhr. Van Helsdingen, Dhr. Los, Dhr. De Swart, Dhr. Vlieg, 
Dhr. Westgeest (secr.), Dhr. Woudenberg en Dhr. van Zoest 
Afwezig met kennisgeving:  
Mw. Löhr, Mw. Okker, Mw. Ruygrok, Dhr. Mes, Dhr. Den Toom, Dhr. Udo de Haas, Dhr. 
Unger en Dhr. Vlasveld. 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  
2. Vaststellen van de agenda 

Op de vraag hieromtrent van de voorzitter wordt de agenda goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

- De secretaris noemt de afmeldingen voor de vergadering (zie hierboven). In enkele 
gevallen is sprake van griep. Aan hen wordt beterschap toegewenst. 
- De voorzitter deelt mede dat de twee KNNV-Gewesten in de provincie Zuid-Holland 
zijn gefuseerd. 
- Het Nationaal Park Hollands Duinen (tussen Hoek van Holland en Noordwijk) krijgt 
op vrijdag 23 maart op de TV uitvoerig aandacht in het programma van Vroege 
Vogels.  

- In het kader van het 5000-soortenjaar in NP Hollandse Duinen wordt op 12 mei 
a.s. een zgn. Fiets-big-day vogels georganiseerd. Daarvoor worden enthousiaste 
vogelaars gezocht bij het begeleiden van deelnemers op de fiets. De dag duurt van ’s 
morgens 6 tot ’s avonds 6 uur (incl. borrel in Noordwijk). 
- De nieuwe regelgeving m.b.t. privacy verdient en krijgt aandacht. 

4. Notulen ALV van 21 maart 2017 
Op de lijst van aanwezigen ontbrak ten onrechte dhr. P. van Helsdingen. Hij is alsnog 
toegevoegd. De notulen worden vervolgens vastgesteld. 
De nieuwe concept-notulen van de ALV zullen jaarlijks na goedkeuring binnen het 
bestuur op de website verschijnen. Ook voor behoud van de ANBI-status is het van 
belang dat er actuele jaarstukken op de site staan. 

5. en 6. Verslagen (over 2017) van het bestuur inclusief natuurhistorische 
aspecten en van de werkgroepen  

De vergadering keurt al deze verslagen goed, met dank aan de opstellers voor het 

werk aan en de inlevering van de verslagen. 
7. Financieel verslag over 2017 

Dhr. Vlieg geeft een toelichting op de getoonde jaarstukken. Het positieve eindsaldo 
zal worden toegevoegd aan de reserve van de afdeling.  

8. Verslag van de kascommissie 
De voorzitter leest de verklaring van de Kascommissie over de kascontrole voor. 
Hierin wordt gemeld dat de financiële stukken in orde zijn bevonden en wordt de 

vergadering geadviseerd de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.  
De vergadering verleent de decharge en uit haar dank met applaus! 

9. Contributie (voor 2019)  
De hoogte van de contributie hoeft voor 2019 niet te worden gewijzigd. Dit wordt 
door de vergadering in dank aanvaard.  

10. Begroting 2018 

Wederom is er sprake van enige groei maar de penningmeester staat een 
voorzichtige aanpak voor. In de jaren waarin er binnen IVN regio Leiden een 
Natuurgidsen-opleiding plaatsvindt, blijkt er steeds extra groei ook binnen de KNNV-
afdeling te zijn, maar in de jaren daarna komt nogal eens enige terugval voor. 
Binnen de Planten- en Vogelwerkgroepen is de groei in de laatste jaren duidelijk 
merkbaar en het aardige is dat het om gemiddeld jongere leden gaat. De 



vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2018.  
11. Benoeming kascommissie 

Mw. Okker heeft te kennen gegeven dat zij bereid is ook komend jaar de zware taak 
van kascommissielid op zich te nemen. Mw. Langelaan sluit zich ter vergadering aan. 

Met grote dank wordt deze samenstelling van de kascommissie door de vergadering 
aanvaard en begroet. 

12. Benoeming afgevaardigden voor Gewest, Beleidsraad en Vertegenw. 
Vergadering (VV) 

Vanuit de vergadering blijkt er geen belangstelling dan wel gelegenheid te bestaan 
voor afvaardiging naar (een van) deze organisaties. Mw. Laroo is voornemens naar 
de VV te gaan (14 april in De Moestuin te Utrecht). Mw. Van Kralingen streeft ernaar 
mee te gaan. Zij geeft te kennen dat er tijdens de VV vaak interessante presentaties 
vanuit andere afdelingen zijn. 

13. Samenwerking met IVN-afdeling regio Leiden 
Het bestuur memoreert de Nieuwjaarsreceptie die dit jaar samenviel met de 
afsluiting van het jubileumjaar van IVN regio Leiden. De KNNV-afdeling was daarbij 
voor de gelegenheid als gast uitgenodigd op de bijzonder geslaagde feestelijke 
bijeenkomst. Wij zijn de samenwerkingspartner zeer erkentelijk voor deze gang van 

zaken! 
Vanuit de KNNV-afdeling hebben verschillende vertegenwoordigers in de lopende 
Natuurgidsenopleiding van IVN bijdragen kunnen leveren, bijv. over vogels, mossen 
en insecten. 
Landelijk is afgezien van fusie tussen de beide organisaties maar blijft de onderlinge 
samenwerking ook hoog in het vaandel staan. Vooral ook ten aanzien van 

natuurbescherming wordt dit als bijzonder nodig en nuttig ervaren. 
14. Rondvraag 

- Dhr. De Swart heeft genoten van de voorpremière van de natuurfilm waarvoor hij 
enige tijd geleden de uitnodiging ontving. De avond bleek buitengewoon goed 
georganiseerd. Hij raadt de film die nog steeds te zien is in bioscopen ten zeerste 
aan. Ook andere leden zijn vol lof. 
- Dhr. De Swart geeft een helder en overtuigend voorbeeld van hoe belangrijk de 

aandacht voor bescherming van privé-gegevens kan zijn. Hij verhaalt over een 
ernstige vorm van misbruik die hij van nabij heeft ondervonden. Het bestuur raadt 
eenieder aan om bijv. bij e-mailberichten voor groepen steeds te werken met zgn. 
BCC-tjes en om bijv. in publicaties af te zien van vermelding van adresgegevens e.d. 
en houdt het onderwerp sterk onder de aandacht. 

15. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit na precies een uur de Algemene 

ledenvergadering.  
 
De rest van de avond verzorgt Jeannette Teunissen niet alleen een bijzonder 
prettige en illustratieve presentatie over de belangrijkste wetenswaardigheden 
van mossen (en korstmossen), maar zet zij haar verhaal tevens kracht bij door 
eenieder via loepjes, binoculairs en zelfs een microscoop een verzameling mossen 
te laten bekijken. Opvallend en leerzaam was ook de boekbespreking die zij ter 
afsluiting van haar verhaal gaf. Die illustreerde nog eens extra met hoeveel 
onverwachte aspecten je bij het bestuderen van mossen rekening moet houden. 
De aanwezigen konden aansluitend op de presentatie zelf een keuze uit een hele 
reeks voorbeelden die in schaaltjes op de bank waren uitgestald. Genoten kon 
worden van de verscheidenheid aan huikjes, petjes, glasharen en soms ingenieus 
opgekrulde blaadjes en andere onderdeeltjes van deze – in vergelijking met de 
hogere planten – op het eerste gezicht kleine maar bij nadere bestudering zo 
boeiende levende have. 
 
Jan Westgeest, notulist 

(goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019) 



Jaarverslagen 2018 van de onderdelen van de KNNV-afd. Leiden 
(alle goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019) 

 
Jaarverslag 2018 secretariaat, inclusief natuurhistorische aspecten 

Jan Westgeest en Jeannette Teunissen 
 
Het jaar 2018 begon bijzonder feestelijk: de Leidse afdeling van de KNNV werd door IVN 
regio Leiden uitgenodigd bij de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van IVN regio 
Leiden en tegelijk opening van het nieuwe samenwerkingsjaar 2018 op 14 januari 2018.  
In dank is deze uitnodiging met graagte aanvaard! 
 
Het jaar 2018 was tevens uitgeroepen tot 5000-soortenjaar voor het Nationaal Park in 
oprichting ‘Hollandse Duinen’. Eén van de doelen hierbij was de biodiversiteit in dit beoogde 
nieuwe Nationaal Park in kaart te brengen. De IVN- en KNNV-afdelingen van de regio Leiden 
hebben hieraan medewerking verleend. Het laat zich aanzien dat de werkzaamheden die in 
dit kader hebben plaatsgevonden, tot een groot succes zullen gaan leiden: in eind 
november 2018 waren er al meer dan 6600 soorten waargenomen!   
Zie voor meer informatie: https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php. 
 
Het gezamenlijke periodiek ‘Bladgroen’ van de KNNV- en IVN-afdelingen regio Leiden en de 
editie van het blad ‘Daucallium+’ waarin onderzoeks- en andere meer inhoudelijke artikelen 
m.b.t. de natuur in en om Leiden staan, blijken hogelijk te worden gewaardeerd en worden 
sinds de zomer van 2018 ook naar alle KNNV-afdelingen in de provincie Zuid-Holland 
verzonden (via e-mail).  

In 2018 zijn er ook weer zgn. ‘algemene activiteiten’ (d.w.z. voor KNNV- én IVN-leden) 
georganiseerd:  

- een presentatie over Mossen (na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de KNNV-
afdeling op 20 maart) en een hierop inhoudelijk aansluitende excursie op 7 april, 

- een inventarisatiewandeling van Leidse stadsplanten op 25 juli 
- een presentatie van Jelle van Dijk op 11 oktober over de nieuwe flora van de Duin- en 

Bollenstreek 
- en op 8 november (tijdens de Ledencontactavond van de KNNV-Leiden) een 

beeldpresentatie ‘Libellen en juffers in vogelvlucht’. 
- Overigens zijn ook tijdens enkele activiteiten van de KNNV-werkgroepen af en toe IVN-leden 

uit de regio verwelkomd.  
De samenwerking tussen beide afdelingen wordt als vruchtbaar en plezierig ervaren. 
 
In het jaar 2018 is n.a.v. de in werking getreden AVG (de Algemene Verordening 

Gegevensbewerking) door het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden een beleid inzake 
privacy opgesteld. Zie hiervoor: https://www.knnv.nl/afdeling-leiden-eo/privacy-beleid. 
  
Bestuur KNNV-afdeling Leiden en omgeving 
Het bestuur bestaat uit 7 personen en heeft in 2018 vijf vergaderingen (12-2, 9-4, 3-9, 15-
10 en 10-12) gehouden (naast de ALV en de LCA).  
De 5 werkgroepen zijn gericht op: vogels, planten, mossen, paddenstoelen en natuur-

bescherming. De laatstgenoemde onderhoudt contacten met de KNNV-afdeling Gouda.  
 
 
Jaarverslag 2018 Plantenwerkgroep 
(door Koen van Zoest) 
 

Als je eenmaal naar planten kijkt, blijf je dat doen. Met als gevolg dat je zelfs op de fiets of 
in de trein/auto aan het scannen bent wat er groeit. Een jaarverslag zou dus eigenlijk kort 
en standaard kunnen luiden: 
‘de leden van de PWG (dat zijn er meer dan 20) besteedden elke dag tijd aan planten’.  
Maar ja: dat is wel erg algemeen.  



Dan maar iets specifieker: leden hebben hun waarnemingen vastgelegd en doorgegeven op 
papier of via de portals (Nova, Obs-Mapp, I-Obs); soms zomaar, soms in het kader van een 
project als Het Nieuwe Strepen of het 5000-soortenjaar.  
Of: leden hebben activiteiten ontplooid voor Dunea, SBB, Floron, ZHL of andere 

organisaties, hetzij individueel, hetzij met familie of vrienden, hetzij met (andere) KNNV-
afdelingen of Floron-districten. 
Maar het meest specifiek is natuurlijk wat we als plantenwerkgroep met elkaar hebben 
ondernomen. Het jaar 2018 was druk en divers.  
We kenden 28 activiteiten, waarvan 7 in het IJsclubgebouw met studieavonden over 
beemdgras, wintertakken, planten van Berkheide en van de Duin- en Bollenstreek (sprekers 
Gerrit van Ommering, resp. Jelle van Dijk) en eigen vondsten en presentaties. 
De 21 buitenactiviteiten waren gevarieerd qua doel en opzet. Natuurlijk gingen we naar de 
duinen van Berkheide voor het vaste inventarisatie- en monitorwerk: dit jaar in de Kale 
Zeereep ten noorden van Wassenaarseslag, km-hok Paviljoen De Duinen/Slag de Ruyter 
(coördinaten 84-465) en km-hok Grote Meren/Dichte Del (86-466). De verslagen 
verschijnen in Daucallium+.  We inventariseerden ook aanpalende terreinen in Katwijk: de 
Westerbaan en de Uitwatering. 
De nieuwe traditie om seizoenwandelingen te wijden aan bomen is verstevigd in het 

Plantsoen Leiden (tweemaal), de Houtkamp te Leiderdorp en het bos van Huys te Warmont. 
Eenmaal gingen we zelfs over de provinciegrens: naar de Heemtuinen van Amstelveen, al 
weer voor de vierde keer, nu om het lenteaspect te beleven. 
Ook zochten we gericht naar (bijzondere) stadsplanten van Leiden in de omgeving van de 
Schelpenkade, de Kaasmarkt en Groenoord. En het jaar werd 28 december afgesloten met 
een dubbele eindejaarsplantenjacht rond de Herengracht en de Haven, die 48 resp. 53 

bloeiende planten opleverde en tussendoor een kop hete chocolade. 
Ja, de plantenwerkgroep is actief en bloeit volop, net als de planten jaarrond. 
Samengevat in cijfers: 
 

activiteit aantal keer aantal 
deelnemers 

gemiddeld 
aantal per keer 

studieavond 7 7 – 22 16 

inventarisatie duinen 12 3 – 12 8 

seizoenswandeling 4 10 – 15 13 

stadsplantenwandeling 4 5 – 15 9 

overig 1 16 16 

 28 3 - 22 10 

 
 
Jaarverslag 2018 Vogelwerkgroep 
(door Ad den Toom) 
 
De eerste excursie van het jaar was naar de Starrevaart, dat pareltje langs de A4 dat in 
deze tijd van het jaar zoveel mooie en bijzondere vogelsoorten bevat. Ook dit jaar werden 
we niet teleurgesteld en hadden we met onder andere kleine zwaan, brilduiker, rosse 
stekelstaart, kolgans en slechtvalk een hele goede dag.  
Eind januari maakten we een fietsexcursie door de Lagenwaardse polder, bij Leiderdorp. 
Hier deden we mooie waarnemingen zoals van kleine zwaan, sperwer, (toendra)rietgans en 
kleine rietgans.  
In februari bezochten we de Ganzenhoek (en sommigen nog een stukje Berkheide), waar 
we krooneenden en een kleine bonte specht konden bewonderen.  
De maart-excursie bracht ons naar het Staelduinse bos en de Banken, onder Den Haag. In 

dit oude loofbos dat op een strandwal staat, zagen we kramsvogels en koperwieken. 
Het voorjaar begon pas echt met de eerste blauwborst die we zagen tijdens onze excursie 
naar de Ackerdijkse polder, begin april. Andere mooie soorten alhier waren bruine 
kiekendief, zomertaling en visdief.  
De tweede voorjaarsexcursie ging naar de Beninger Slikken, op Voorne-Putten. In dit 
relatief nieuwe natuurgebied mochten we rietzanger, cetti’s zanger, zwartkopmeeuw, 



groenpootruiter en reuzenstern aanschouwen. En een jagende bruine kiekendief die (toen 
we thuisgekomen de foto nader bestudeerden) een blauwborst in zijn klauwen had! De 
driedelige cyclus van voorjaarsexcursies werd gecompleteerd met een excursie naar de 
Biesbosch. Deze dag leverde een zeer breed palet aan vogelwaarnemingen op, van onder 

andere gekraagde roodstaart, spotvogel, kleine strandloper, visarend (op het nest) en 
blauwe kiekendief. 
In juni trokken we naar de Veluwe, waar we heel hartelijk ontvangen werden door een 
lokale KNNV-er die ons rondleidde door Landgoed Leuvenum. Dit leverde een zeer rijke 
oogst aan waarnemingen op, waarbij die van appelvink, bonte vliegenvanger, fluiter, zwarte 
mees en kuifmees eruit sprongen.  
Begin juli bezochten we de Kampina en deden een rondwandeling langs de Kleine Aa, ook 
wel Beerze genaamd. De inmiddels al lang aanhoudende droogte had zijn tol geëist en toch 
hadden we een mooie dag met grauwe vliegenvanger, groene specht, roodborsttapuit en 
tuinfluiter. 
In augustus werden we rondgeleid door de Polder Poelgeest in het telgebied van Marco 
Witte, een van onze werkgroepleden.  
Medio augustus ging de vogelwerkgroep naar de waddenkust tussen Den Helder en Den 
Oever. Hier werden schitterende waarnemingen gedaan van zwarte ruiter, witgat, 

oeverloper, casarca, rosse grutto, kanoet en zilverplevier.  
Het jaarlijkse weekend bracht ons dit jaar naar het Lauwersmeer en de waddenzee. De 
meest bijzondere waarnemingen van dit weekend waren grauwe franjepoot, porseleinhoen, 
waterral, casarca, reuzenstern, zeearend en grote jager. 
In oktober deden we een excursie voor de najaarstrek door het Panbos en Berkheide. Door 
de aanhoudende warme periode stonden we uiteindelijk in T-shirt vogels te kijken en 

hadden met honderden overvliegende koperwieken toch een beetje een echte trekdag te 
pakken.  
In november reden we door de polders van Waterland, onder de rook van Amsterdam en 
langs de dijk tussen Enkhuizen en Marken. Tijdens deze (zo zou pas later blijken) laatste 
excursie van het jaar deden we mooie waarnemingen van bijzondere soorten als tafeleend, 
smient, grote zaagbek, dwergmeeuw, krooneend, topper en ruigpootbuizerd. Later in 
november hielden we onze jaarlijkse lezing die deze keer werd gehouden door Arno van 

Berge Henegouwen. In zijn buitengewoon boeiende betoog leidde hij ons door het ontstaan 
en evolutie van de klasse van de vogel. 
 
Het is wederom een schitterend vogeljaar geworden, met mooie en goed bezochte 
activiteiten. Het aantal leden van de vogelwerkgroep groeit nog steeds en staat op dit 
moment op 59. 
 
 
Jaarverslag 2018 Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(door Jeannette Teunissen) 
 
In 2018 hielden we als gebruikelijk onze maandelijkse mossenavonden van januari tot en 
met april en van september tot en met december, in het Jan Verwey Natuurcentrum in 
Noordwijk. We verwelkomden twee nieuwe leden. 

Jelle van Dijk zorgde steeds voor een aantal bekende en onbekende mossen, van algemene 
soorten als Gedraaid knikmos tot zeldzame mosjes als Kwelviltsterrenmos. Ook 
orthotrichums passeerden de revue, waaronder de fraaie Bonte haarmuts. Daarnaast kwam 
een Boomvorkje op tafel met een uitzonderlijk grote hoeveelheid antheridiën, uit Castricum. 
We hielden in Meijendel een excursie voor KNNV en IVN, als praktisch vervolg op een 
mossenactiviteit na de ALV. 
 
Jaarplan voor 2019  
Maandelijkse mossenavonden van januari tot en met april en van september tot en met 
december: zie activiteiten/agenda op de website en in Bladgroen voor nadere gegevens en 
contact. 
 



Jaarverslag 2018 Paddenstoelenwerkgroep 
(door Hans Adema) 
 
In 2018 waren er drie excursies, die alle redelijk bezocht werden.  

In de winter en het voorjaar zijn er geen excursie georganiseerd, vooral vanwege het feit 
dat ik niet goed ter been was. 
Wel was er op 6 januari - hoewel niet echt een KNNV-excursie - de aftrap van het 5000- 
soorten-jaar. Aan deze dag werd door vele KNNV’ers meegedaan, afkomstig van diverse 
werkgroepen en afdelingen. De paddenstoelenwerkgroep vond 62 verschillende soorten, 
waarvan twee zeer zeldzame: Hyphodontia sambuci (Witte vlierschorszwam) en Clitopilus 
popinalis (Zwartwordende wasplaat). 
 
22 September was de Europese dag van de paddenstoel. Op deze dag werd er een 
gecombineerde excursie van de KNNV-afdelingen Leiden en Den Haag en de Nederlandse 
Mycologische Vereniging georganiseerd. In totaal waren er ongeveer 30 deelnemers. Ook 
dit jaar bezochten we het landgoed De Horsten, ingang Papeweg. Door het warme weer 
waren er weinig opvallende soorten, maar het aantal bleek achteraf erg mee te vallen. We 
zagen 95 soorten. Heel bijzonder was Suillellus comptus, een heksenboleet die nog geen 

Nederlandse naam heeft. De overige soorten waren verder niet echt het apart vermelden 
waard maar ook gewone soorten zijn en blijven mooi! 
Op 18 november zijn we naar het Coepelduyn geweest. Er waren 8 deelnemers, waaronder 
een jongen van ongeveer 12 jaar die opvallend geïnteresseerd was in de paddenstoelen. 
Helaas was het gebied nog steeds gortdroog, zodat we niet veel gezien hebben. Sterker 
nog, we moesten intensief speuren om nog tot 19 soorten te kunnen komen. De leukste 

soort was het Wilgenvlieskelkje, Hymenoscyphus salicellus. 
 
In Daucallium+ zal ik nog op de vondsten ingaan en wat foto’s plaatsen. 
Achteraf dus weinig op het gebied van paddenstoelen: 2018 gaat de geschiedenis in als een 
van de slechtste jaren, zeker in onze omgeving. In het midden en oosten van het land zijn 
er wel een paar topdagen geweest, maar ook daar waren dat sporadische oplevingen.  
Hopelijk gaat 2019 meer opleveren. 

 
 
Jaarverslag 2018 natuurbescherming 
Van deze werkgroep is over 2018 geen verslag samengesteld. Er waren in 2017 geen 
vermeldenswaardige activiteiten. 
  


