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De Stichting is lekker bezig deze herfst: van het aanvragen van een opstartsubsidie (die is toegekend) en de ANBI-status tot overleg met de gemeente en het hooien van de Moerastuin met een
flinke groep vrijwilligers. De oude Vereniging Vrienden van Polderpark Cronesteyn heeft zichzelf in
oktober opgeheven en haar resterende vermogen doorgegeven aan de Stichting. We hebben
intussen een mooie website (www.groencronesteyn.nl) en zijn ook actief op Facebook (je kunt een
vriendschapsverzoek sturen aan ‘Groen Cronesteyn’).
Sinds een paar weken is de vaste vrijwilligersgroep voor natuurbeheer weer actief. Wil je
eens in de twee weken lekker een dagje snoeien en knotten, meld je dan aan via de site!
Vrijwilligers en donateurs gevraagd
De SGC verwelkomt natuurlijk graag nieuwe donateurs, maar ook vrijwilligers zijn hard nodig.
Stuur deze nieuwsbrief dus vooral door :-) We gaan binnenkort aan de slag met het verwijderen
van de opslag van Noorse esdoorn in het Landgoedbos en dat kan de bestaande vrijwilligersbrigade niet alleen af.
Verder zoeken we iemand die deze nieuwsbrief wil opmaken en
mensen die mee willen werken aan het eerste boekje in de Cronesteynreeks die we gepland hebben. Deel 1 zal over landschap en
geschiedenis van het park gaan. Weet je daar iets van of vind je
bronnenonderzoek leuk, dan horen we graag van je!
Veel mensen maken prachtige foto’s van Polderpark Cronesteyn. Als je ze met ons wilt delen voor de site, Facebook of deze
nieuwsbrief, heel graag!
Intussen, in het Polderpark...
Cronesteyn staat bekend om zijn grote rijkdom aan paddestoelen.
Sneeuwzwammetje

De IVN-werkgroep Cronesteyn organiseert ieder jaar paddestoe-

lenexcursies en maakt dan een lijstje met steevast boven de dertig soortnamen. Die zijn trouwens
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vaak erg leuk: kokosmelkzwam, fopzwam, gezellig draadwatje... De foto’s in deze nieuwsbrief zijn
in Cronesteyn gemaakt door paddestoelenexpert André Biemans.
In de volgende nieuwsbrief komt weer een
bijdrage van de Vogelwerkgroep en zullen
we ook aandacht besteden aan de vleermuizen in het park. Deze keer zoals beloofd wat
meer over de sterfte van jonge zwanen deze
zomer. De bewoners van het gemaalwachtershuisje (wie is er trouwens niet jaloers op
ze?) zagen de kuikens van de knobbelzwanen achter elkaar doodgaan. Het zesde lijkje
hebben ze gelukkig voor sectie naar de dierenarts gebracht en de doodsoorzaak is ver-

Bleke franjehoed

rassend: ondervoeding. In de sloten van Cronesteyn groeien veel te weinig waterplanten. Het is
heel goed mogelijk dat dit aan de rode Amerikaanse rivierkreeft te wijten is, want die zitten massaal in het park (zie https://onderwaterinleiden.nl/wijken/cronesteyn) en ondergraven ook de
oevers, met alle risico’s van dien.
Stichting Groen Cronesteyn wil onafhankelijk onderzoek naar de waterkwaliteit in het park
laten doen en gaat intussen alvast met het hoogheemraadschap en de gemeente in overleg.
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Exoten in polderpark Cronesteyn
Naast de Amerikaanse rivierkreeft zijn er in Polderpark Cronesteyn nog drie opvallende exoten te vinden. Eén ervan is de Japanse duizendknoop. Deze
plant afkomstig uit Japan is vanwege zijn sierwaarde
veelvuldig uitgeplant in particuliere tuinen en gemeentelijke plantsoenen. De plant werd tot voor kort
nog verkocht in diverse tuincentra. Vanwege zijn
woekergedrag en het feit dat de wortels bebouwing,
wegen en leidingen beschadigen, staat de plant op
de Europese lijst van exoten die moeten worden
bestreden.
Hoe de Japanse duizendknoop in het park
terecht is gekomen is een raadsel. Tegen het talud
van de kruising van de A4 met de N11 staan hele

Japanse duizendknoop in het Landgoedbos

stroken met Japanse duizendknoop. Ook in het bos rond de compostplaats van de volkstuinvereniging is de plant te vinden. Verder staat er Japanse duizendknoop langs de oever van de
Vrouwenvaart aan de kant van de weg en in het Landgoedbos. In het laatst gemaakte beheerplan
van de polder staat niets vermeld over de bestrijding van deze exoot, waarschijnlijk omdat een
paar opvallende locaties niet onder het beheer van de gemeente vallen. Het is ook nog tobben
met de bestrijding, maar gelukkig is het wel een goede bijenplant die bloeit in een tijd waarin er
verder niet veel nectar is.
In het Reigersbos, voor de bijenstal, bloeit
elk jaar een heel veld met reuzenberenklauw en elders in het bos is de plant aan
het oprukken. Evenals de Japanse duizendknoop staat deze plant op de lijst van
‘zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten’. Dit betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van deze
soort. Daarnaast geldt er een plicht om

In het Reigersbos duikt steeds meer reuzenberenklauw op

populaties op te sporen en te verwijderen. Als dit niet lukt, moet de populatie zodanig worden
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beheerd dat de verspreiding en schade wordt beperkt — ga er maar aan staan. Volgens het beheerplan is de gemeente voornemens de reuzenberenklauw geheel uit het Reigersbos te verwijderen en de suggestie is dat dat met schapenbegrazing gaat gebeuren: schapen zijn dol op de
jonge planten. De volwassen planten moet je uitsteken voordat ze zaad krijgen en dat is geen
sinecure: de reuzenberenklauw is prachtig om te zien en heel goed voor insecten, maar voor
mensen en honden knap giftig bij aanraking met het sap.
Als laatste exoot in polderpark Cronesteyn moet de reuzen- of springbalsemien worden
vermeld. Deze snelgroeiende eenjarige is eind 19de eeuw uit de Himalaya overgekomen. De plant
houdt van drassige oevers en verspreidt zich via ‘springend’ zaad bij aanraking of beweging door
de wind. Vanwege het verdringend effect op de inheemse flora staat de reuzenbalsemien ook op
de lijst van invasieve soorten die moeten worden bestreden. De plant bloeit vanaf eind juli tot aan
de vorst en is geliefd bij bijen en hommels, dus ook bij imkers. Het aantal planten neemt elk jaar
fors toe langs de oevers van diverse sloten en ze staan ook in het Reigersbos.

Vuurzwammetje

Waar staat de oudste boom van Polderpark Cronesteyn?
Polderpark Cronesteyn is een oud landgoed met relatief weinig oude bomen. In het kasteelbos
staan op het eerste gezicht de meeste bomen die kans maken op het predicaat ‘oudste boom van
Cronesteyn’. Maar bedenk dat gedurende de Tweede Wereldoorlog heel veel bomen in dat bos
zijn gekapt voor brandstof. Ook in het Reigersbos staan oudere bomen, maar ook deze bomen zijn
niet veel ouder dan 60 jaar.
Waar staat de oudste boom van het park dan wel? Als geboren en getogen Cronesteyner
heb ik twee mogelijkheden in gedachten. Deze zal ik aan de redactie van deze nieuwsbrief
doorgeven. Wie het goede antwoord weet (één van beide is goed) krijgt een ‘high tea’ voor twee
personen aangeboden bij de Tuin van de Smid. Mail je antwoord aan info@groencronesteyn.nl.
Dirk Jan Binnendijk
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Moerastuin gehooid door vrijwilligers
Het hooien van de Moerastuin (zie ook het nieuwsbericht op de site) door vrijwilligers is inmiddels
klaar. We willen iedereen bedanken voor het enthousiasme en de tomeloze inzet! In onderstaand
bericht wat meer over de achtergronden.
Vooral voor wilde planten is de Moerastuin een van de mooiste stukken van Polderpark
Cronesteyn. Het is een pareltje zoals je in de wijde omgeving niet vindt, met bijzondere soorten als
rietorchis, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, waterdrieblad, wateraardbei, koningsvaren, blauwe knoop en Spaanse ruiter. Er komen ook minder algemene dagvlinders voor, zoals kleine vuurvlinder en bruin zandoogje, en er broeden fitissen, kleine karekieten, rietzangers en rietgorzen.
Dit zijn allemaal wilde soorten die van oorsprong in deze omgeving thuishoren, vooral in
schrale hooilanden, maar door intensivering van de landbouw sterk achteruit zijn gegaan. Als het
om behoud van biodiversiteit gaat, is de Moerastuin een van de belangrijkste stukjes van Leiden.

‘Moerastuin’ is overigens een ongelukkige naam, want het is geen moeras en het is geen tuin.
Ecologisch gezien zit het tussen nat schraalgrasland en vochtig bloemrijk grasland in. Het normale
beheer is één of twee keer per jaar maaien en afvoeren (oftewel: hooien).
Helaas is de kwaliteit van de Moerastuin de laatste jaren duidelijk achteruitgegaan. De
bodem wordt geleidelijk humusrijker en zuurder, ook door stikstof vanuit de lucht. Er groeien
steeds meer struiken en bomen, die het grasland verdringen en licht wegnemen. De grootste
boosdoener is het riet dat grote delen van de Moerastuin heeft ‘overgenomen’. Als riet gaat
domineren, verdwijnen in hoog tempo alle bijzondere planten.
Afgelopen zomer leek het dringend noodzakelijke maaibeheer helemaal achterwege te
blijven. Op aandringen van de Stichting Groen Cronesteyn is er uiteindelijk begin september
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gemaaid. Omdat er niet genoeg budget was
om het maaisel met lichte machines af te
voeren — te zwaar materieel is desastreus
voor bodem en plantengroei — heeft de
Stichting met een grote groep vrijwilligers het
hooi op een aantal zaterdagen met de hand bij
elkaar geharkt en afgevoerd. De mensen van
Gemiva-zorgboerderij Cronesteyn hebben ook
een steentje bijgedragen.
De komende tijd gaan we met de gemeente in gesprek om te zorgen dat de Moerastuin volgend jaar wel goed wordt beheerd
en dat er een begin wordt gemaakt met de
grote opknapbeurt die in het beheerplan is
aangekondigd.

Kees en Corinna na het opruimen van het laatste riet

Hommels en vlinders in de Moerastuin
Het goed maaien van de Moerastuin zodat het (vochtig) schraal grasland blijft, zorgt ervoor dat
bepaalde planten daar kunnen blijven groeien en bloeien. Planten als de blauwe knoop en de
grote ratelaar, die belangrijk zijn voor bepaalde soorten vlinders en bijen, zijn de laatste jaren in
de verdrukking geraakt; gelukkig zijn ze nog niet verdwenen.
In de warme weken in de zomer was het in de
Moerastuin druk met zoemende bijen, brommende hommels en fladderende vlinders. Ook toen het september
werd, kon je nog dagvlinders zien die typisch zijn voor
schraal grasland: de kleine vuurvlinder onder andere, het
bruin zandoogje en verschillende blauwtjes.
Eind augustus is er in de Moerastuin een hommelen vlindermeetroute uitgezet. Volgend jaar gaat die route
minstens één keer per maand gelopen worden, waarbij
deze insecten zo nauwkeurig mogelijk worden geteld. De
Kleine vuurvlinder Moerastuin 2020
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gegevens worden gebruikt door biologen verbonden aan de Vlinderstichting en EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, gevestigd in Naturalis. Volgend jaar laten we je
weten wat er voor mooie exemplaren zijn aangetroffen en later kunnen we af- of toename vaststellen.
Voor die tijd moet er nog wel hard geoefend worden op de hommels, want die zijn een
stuk lastiger dan vlinders. Wie weet welke hommel hier op de blauwe knoop zit? Laat het ons weten met een mailtje aan info@groencronesteyn.nl!

7

