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Groen Cronesteyn in 2020
De stichting is bijna door de opstartfase heen, dus nu kunnen we ons echt op de inhoud concentreren en gaan uitbouwen. Het delen van deze nieuwsbrief is dan ook nog steeds welkom!
De samenwerking met de gemeente Leiden loopt vrij goed, met overleg over maai- en
graasbeheer, baggeren, weghalen van het bruggetje naar de weidevogelgraslanden (zie de nieuwspagina op de site) en andere beheerkwesties. Op politiek niveau hebben we wat vertraging opgelopen door de lockdown, maar binnenkort wandelt één van ons met wethouder North door het
park om wat punten onder de aandacht te brengen.
Eind 2020 zijn we gestart met enkele grotere
projecten uit ons beleidsplan: een boekje over landschap en geschiedenis van Cronesteyn en onderzoek
naar maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook zijn we bezig om de bereikbaarheid van het
park te verbeteren, bijvoorbeeld door het combineren van de verbreding van de Europaweg met een
route voor wandelaars, fietsers èn een ecologische
verbinding. De gemeente heeft plannen voor een
verkeershub buiten de stad; onze inzet is dat die niet
dwars door de groenstructuur van Cronesteyn-Oostvlietpolder wordt aangelegd, maar tegen de A4 aan.
Verder hebben we afspraken over samenwerking gemaakt met vrijwilligersgroepen in Cronesteyn

foto: Tuin van de Smid

(Natuurbeheergroep, Vogelwerkgroep en IVN-werkgroep) met als doel het vrijwilligerswerk te coordineren en verder uit te breiden. Op www.groencronesteyn.nl vind je binnenkort in het jaarverslag 2020 een uitgebreider overzicht van onze activiteiten.
Zie je wat leuks in het park?
Alle natuurwaarnemingen, met of zonder foto of geluidsopname, zijn welkom via Facebook of
info@groencronesteyn.nl.
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Eigenlijk heel handig dat die kleigeisers niet werken! (foto Maaike Westra)

De vleermuizen van Cronesteyn
Het afwisselende landschap van het polderpark betekent (bijna) vanzelf dat er veel verschillende
soorten voorkomen. Dat geldt voor vogels, maar ook voor onze vliegende zoogdieren: de vleermuizen. Er zitten in Cronesteyn maar liefst negen soorten van de zeventien die in Nederland
voorkomen!
Sinds 2004 telt Bureau Stadsnatuur in opdracht van de gemeente Leiden de vleermuizen op zestien locaties, onder andere Polderpark Cronesteyn. Er wordt om het jaar geteld; dan werkt een
ecoloog met een bat detector ’s avonds
tien vaste punten in het park af, eens per
maand van juni tot en met september. De
informatie komt in het Stadsnatuurmeetnet Leiden. Overigens komt er deze
maand een nieuwe, voor iedereen raadpleegbare website over de natuur in
Leiden online: https://natuur.leiden.nl/.
We zullen het op onze site en Facebook
zetten zodra hij beschikbaar is.

Overwinterende watervleermuizen in Meijendel (foto Jan Westgeest)

De gewone dwergvleermuis komt veel in steden voor, maar is ook in andere omgevingen talrijk
aanwezig en dat zie je terug in Cronesteyn: het is de meest getelde soort. Daarnaast hebben we
andere vleermuizen die je ook verwacht in een waterrijk park naast de stad: laatvlieger, grootoor2

vleermuis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Sommige soorten gaan in
voor- en najaar op trek (de ruige dwerg bijvoorbeeld, die tot 2000 km kan afleggen), andere zijn
standvleermuizen (zoals de laatvlieger).
En dan hebben we nog drie tamelijk zeldzame soorten in Cronesteyn waar vleermuizenliefhebbers
heel blij van worden: de kleine dwergvleermuis, de meervleermuis en de baardvleermuis. Die laatste is zowel in
2017 als in 2019 in het Landgoedbos gehoord, maar om
zeker te weten dat het de baardvleermuis is moet je ze
eigenlijk vangen.
Nog even een paar weetjes over twee algemenere
soorten. De rosse vleermuis jaagt graag boven vochtige
weilanden, water en bosranden. Ze is vrij groot en laat
zich ook voor zonsonder- en na zonsopgang zien. Rosse
vleermuizen wonen graag in boomholtes, maar dat ze in
het park op insecten jagen betekent niet per se dat ze er
wonen: hun verblijfplaats kan wel twintig kilometer verderop liggen (anderzijds worden ze in Cronesteyn soms al
zo vroeg gespot dat het zomaar zou kunnen dat ze gewoon in een oude populier in het park wonen). Bij laatOverwinterende baardvleermuis in Meijendel
(foto Jan Westgeest)

vliegers werkt dat weer anders, want die leggen hooguit
een paar kilometer af. Laatvliegers zijn ook vrij groot

(spanwijdte tot 38 cm) en kunnen meer dan twintig jaar oud worden.
Corinna Vermeulen, met dank aan Wouter Moerland
Meer weten over vleermuizen? https://www.vleermuis.net/

Van polder naar polderpark
De transformatie van agrarische polder naar polderpark heeft de flora en fauna verrijkt. Helaas zijn
er verschillende dieren verdwenen. Voor een deel niet alleen doordat Cronesteyn is veranderd in
een recreatiegebied, maar ook door een algemene achteruitgang van veel dieren die traditioneel
in een kleinschalig agrarisch landschap thuishoren.
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Welke vogels zijn we in Cronesteyn kwijtgeraakt?
In de zeventiger jaren kwamen er in de polder van Cronesteyn volop dodaarzen voor, zelfs als
broedvogel. Dit is een kleine soort fuut. De dodaars was ook regelmatig te zien in bijvoorbeeld de
Zoeterwoudse Singel. De afgelopen twintig jaar kwam de dodaars niet meer in Cronesteyn voor,

Dodaars in winterkleed (foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl)

maar deze winter meldde de Vogelwerkgroep weer de aanwezigheid van een dodaars (zie het
nieuwsbericht op onze site) in een van de sloten van het polderpark. Een positieve ontwikkeling.
Een andere veel voorkomende vogel in Cronesteyn was de patrijs. De patrijs is een echte plattelandsvogel die het moet hebben van stukjes ruigte om te broeden en te foerageren. Doordat deze
plekjes in het groene hart rondom polderpark Cronesteyn zijn verdwenen, heeft de patrijs zich
hier niet kunnen handhaven.
Welke zoogdieren zijn er verdwenen?
In de polder en omliggende gebieden kwamen wezel en bunzing als vertegenwoordigers van de
marterfamilie voor. Vooral een bunzing moet het hebben van rommelige hoekjes op boerenbedrijven. De laatste decennia zijn er geen meldingen van deze rover geweest in polderpark Cronesteyn. Vorig jaar zijn er nog wel wezels gesignaleerd in de buurt van de spoorbaan; begin dit jaar is
er een wezel of hermelijn gespot bij de achteringang van de camping. Vroeger zag je in het voorjaar spelende wezels op de mesthoop van een van de boerderijen in Cronesteyn.
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Nieuwkomers
Gelukkig zijn er veel meer nieuwkomers in het polderpark te vermelden: lepelaars, ooievaars,
buizerds, bosuil, ransuil, ijsvogels, grote zilverreigers, aalscholvers, verschillende soorten ganzen,
vossen en egels. Een paar jaar geleden is er zelfs een eekhoorn gezien.
Jammer genoeg hebben de traditionele weidevogels zoals grutto, kievit, scholekster en tureluur
het moeilijk in ons polderpark. Stichting Groen Cronesteyn helpt mee met het nemen van de juiste
beheermaatregelen om deze vogels voor het park te behouden.
Dirk Jan Binnendijk

Lepelaarkuikens in Cronesteyn (foto Mirjam Akkerhuis)

Ruige hoekjes en dode bomen
Op sommige plekken in Cronesteyn kan de natuur wat meer haar gang gaan. Het Landgoedbos
bijvoorbeeld wordt zo min mogelijk beheerd; dode bomen mogen blijven liggen.
De bosaanplant tussen de moerastuin en de A4 staat op grond die niet goed meer wordt ontwaterd. De bestaande bomen gaan dood door de wateroverlast en het gebied verandert langzaam in
een moerasbos. Dat die bomen doodgaan is in het grote geheel niet erg; dode bomen hebben veel
waarde voor insecten en andere ongewervelden en dus voor het hele ecosysteem. En ze worden
vanzelf vervangen door nieuwe bomen die wel gedijen op die plaats.
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Naast de Tuin van de Smid ligt een stukje land dat misschien ook mag verruigen. Voor verdwenen
dieren als patrijs, wezel en bunzing een kans om in deze wildernis te beginnen aan een nieuwe
carrière in Cronesteyn.
In het beheerplan van de gemeente (te vinden via ‘Over ons’ op onze site; blz. 32) is al opgenomen
dat er her en der rond de bosjes in het park ruige zomen worden gecreëerd. Met gericht beheer
kan worden voorkomen dat die zomen ook in bos veranderen: juist de lagere begroeiing is nodig
voor insecten, muizen en de dieren die daar weer van leven.
Wintervogels in Cronesteyn
Een van de mooiste geluiden van de winter is het fluiten van
de smienten. Elke winter komen er weer een paar honderd
van deze prachtige eendjes naar Cronesteyn; je ziet ze in de
westelijke graslanden en sloten. De smienten en andere
wintergasten zijn een belangrijke reden om de struinroute
door dit deel van het park helemaal af te sluiten. Dit jaar
zijn er ook lekker veel krakeenden, in januari telden we er
115. Er broeden er ook altijd wel wat in het park, maar de
meeste zijn wintergasten. Verder zijn er een handvol sloben kuifeenden te zien en natuurlijk de niet te missen

Mannetje smient (foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl)

honderden meerkoeten (daar hebben we er ’s winters ineens veel meer van).
Typische wintergasten in Cronesteyn zijn de grote gele
kwikstaart, de grote zilverreiger, goud- en vuurgoudhaantjes, sijzen (maar liefst 25 gespot!), kramsvogels
en koperwieken. Deze winter kwam er ook een dodaars langs: daarover meer in het stukje van Dirk Jan
Binnendijk hierboven.
Maar veel vogels die je hier ’s winters ziet, blijven ook
broeden. In januari gingen ze alweer aanstalten maken voor het broedseizoen: eksters met nestmateriaal, zingende koolmezen en zanglijsters, roffelende
grote bonte spechten, blauwe reigers die al een nest
bezet houden. Dat komt allemaal even stil te liggen nu
het ineens koud is. Door de late, maar strenge vorst
Koperwiek (foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl)
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zullen er veel vogels het loodje leggen. Het is sympathiek dat mensen van de Tuin van de Smid
wakken openhouden voor de watervogels, maar waarschijnlijk hebben ze meer aan sneeuwvrij
gras en bijvoeren. Het goede nieuws is dat de Amerikaanse rivierkreeft (zie het nieuwsbericht op
groencronesteyn.nl) ook niet tegen deze temperaturen bestand is.
Vogelwerkgroep Cronesteyn

Nieuwe bomenverordening: inspraak alle
Leidenaars welkom t/m 4 maart
De gemeente Leiden heeft een nieuwe bomenverordening gemaakt en alle burgers kunnen tot en
met 4 maart a.s. hun mening geven. Daar moet je
wel even voor gaan zitten, want de nieuwe verordening (https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denken-doe-mee/inspraak/) is veel ingewikkelder dan
de oude.
De gemeente zelf presenteert de nieuwe verordening als een vooruitgang voor de biodiversiteit en
als betere bescherming voor bomen. Maar er zijn
nogal wat mensen en organisaties die zich zorgen
maken over het afschaffen van de Groene Kaart en
het opheffen van de vergunningsplicht voor heel
veel bomen in de stad. En over de onduidelijkheid
Deze wilg is een van de kandidaten voor ‘oudste boom van
Cronesteyn’

van het nu voorgestelde systeem, dat ook voor
Polderpark Cronesteyn gevolgen zal hebben.

Meer weten? Meld je aan voor het Groene Idee-café van 22 februari (https://www.ideewinkel.nl/
2021-22-februari-online-groene-ideecafe-donut-coalitie-leiden-door-het-bos-de-bomen-weerzien/).
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