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•

Eerste nieuws van Stichting Groen Cronesteyn

Begin maart van dit jaar is de Stichting Groen Cronesteyn opgericht door een groep mensen die zich allemaal op hun eigen manier bij Polderpark Cronesteyn betrokken voelen. Het doel van de stichting is het
behoud van natuur en landschap in en rond Cronesteyn en het bevorderen van natuurvriendelijke recreatie. Mensen bij het park betrekken is dus ook heel belangrijk. Daarom wil de stichting zes keer per
jaar een nieuwsbrief voor donateurs en andere belangstellenden maken, met nieuwtjes over natuur en
andere ontwikkelingen in Polderpark Cronesteyn.
Dit is het eerste exemplaar. Het streven is de lay-out de komende tijd te professionaliseren. Er zijn ook
een logo en een website in de maak. Voorlopig kun je hier terecht voor meer informatie en natuurlijk
om donateur of vrijwilliger te worden: http://www.polderparkcronesteyn.nl/stgroencronesteyn.html.

•

SGC-activiteiten tijdens de Leidse Hooitocht (Cronesteyn, 26–30 aug.)

Oogsttijd in de biologische moestuin door Stichting Groen Cronesteyn (vrijdag, zaterdag en zondag). Er
zijn steeds twee moestuinen te bezoeken, de moestuiniers laten zien hoe hun tuin erbij staat. Er is ook
wat te proeven van de oogst.
Op ontdekkingstocht met gids door de polder (zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur, elk
heel uur). Ontdek met Kees Vertegaal van Stichting Groen Cronesteyn wat het Leidse
polderpark zo bijzonder maakt aan planten, vogels en andere bewoners.
Reserveer je tijdsblok via www.leidsehooidagen.nl.

•

Jonge vos in Cronesteyn

Verschillende mensen hebben de afgelopen weken een jonge vos gezien in de buurt van
het Reigersbos. Ook uitwerpselen in het bos bevestigen de aanwezigheid van de vos. Een
paar jaar geleden is er ook een vos in het park gezien. Enkele volkstuinders hebben toen
hun kippen aan de vos verloren. Een vos in het park is een aanwinst voor de biodiversiteit, maar voor de weidevogels een bedreiging.

•

Nieuwe schaapskudde

Sinds afgelopen voorjaar loopt een schaapskudde van de kinderboerderij in de Merenwijk
in het park. Wegbermen en stukken weiland worden begraasd in plaats van gemaaid. De Rietorchis
kudde is iets kleiner dan de vorige. Het doel van de begrazing is meer variatie in de vegetatie te krijgen.
De schapen verspreiden via hun vacht zaden van wilde planten.

•

Toename boerenzwaluwen in park Cronesteyn

Boerenzwaluwen hebben de hooiberg van de Tuin van de Smid ontdekt als nestgelegenheid. De afgelopen jaren zaten er steeds één of twee nesten; dit jaar zes! Zwaluwen horen in een polderpark als Cronesteyn. Het is daarom verheugend dat ze in de hooiberg voldoende nestgelegenheid vinden.

•

Verplaatsing bijenstal in Reigersbos

Vanwege verstoring voor de broedende reigers en lepelaars in het Reigersbos is het plan opgevat om de
bijenstal meer naar de rand van het bos te verplaatsen, bij het fiets- en wandelpad dat vanaf het Rijn- en
Schiekanaal langs de Tuin van de Smid loopt.
Inmiddels heeft de bijenvereniging een eerste ontwerp gepresenteerd (intern) van een bijenstal gebouwd van stro met een sedumdak, energieneutraal met zonnepanelen. Het ontwerp ziet er leuk uit en
past goed in het park.

De haalbaarheid hangt af van de zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers van de bijenvereniging. De planning is de bouw eind van dit jaar aan te besteden en de bouw eind 2021 te starten.

• Longread: lepelaars en andere broedvogels in Cronesteyn
Het was een spannend voorjaar met de vogels in Cronesteyn. Hoe veel lepelaarnesten zouden we dit
jaar krijgen, na de vier van vorig jaar? Hoe zou het met de karekieten in de moerastuin gaan nu hun rietkraag ineens was verdwenen? Zouden er weer ijsvogels broeden? En zouden de laatste dappere grutto’s
er dit voorjaar in slagen kuikens groot te brengen?
De tellers van Vogelwerkgroep Cronesteyn zijn weer regelmatig voor zonsopgang op pad gegaan om alle broedvogels letterlijk in kaart te brengen. De informatie wordt
landelijk aan SOVON doorgegeven, maar het is natuurlijk
ook goed voor het beheer van Cronesteyn zelf om te weten wat er precies gebeurt.
Wat de lepelaars betreft was dit voorjaar een succes: negen nesten! Deze prachtige witte vogels zijn duidelijk een
attractie voor de bezoekers van het park, maar we vragen
iedereen wel er rekening mee te houden dat lepelaars erg
Foto Kristel Schaap
gevoelig zijn voor verstoring. Het is heel waarschijnlijk dat
er nog meer nesten verscholen zitten, maar we laten ze liever ongeteld dan ze te verstoren.
De kleine karekieten troffen dit voorjaar toen ze uit Afrika terugkwamen een kaalslag aan in de moerastuin: het riet was niet alleen op de eilanden weggemaaid, maar ook in de slootkanten. En dat waterriet
hebben karekieten en andere rietvogels nou juist nodig. Er was uiteindelijk nog één karekiet te horen in
de moerastuin, waar je er tot een paar jaar terug zo maar vijf kon horen; hopelijk komt de rest weer
terug als het riet op de goede plekken met rust wordt gelaten.
Een paar jaar geleden waren er ineens zeker twee en misschien wel drie ijsvogelnesten in het park. Toen
kwamen er wat pittige vorstperiodes, deels nog in het voorjaar, en dan leggen er altijd veel ijsvogels het
loodje: ze zijn honkvast en uit dichtgevroren sloten kun je geen visjes halen. Dus we zijn blij dat deze
polderjuwelen nu toch weer hier te zien zijn; voor de ijsvogel is de klimaatcrisis voorlopig goed nieuws.
Dat het in het hele land slecht gaat met weidevogels is geen
nieuws meer. Ook in Cronesteyn zie je het gebeuren: elk jaar
zijn er minder grutto’s, scholeksters, kieviten en tureluurs.
Vorig jaar hadden we nog maar één gruttopaar; gelukkig zijn
ze dit voorjaar teruggekomen en is het ze zelfs gelukt kuikens
groot te brengen. Er loeren veel rovers (buizerds, reigers, ooievaars, kraaien, enz.), maar als het gras laat wordt gemaaid
hebben ze beschutting en ook nog genoeg insecten te eten.
De boer die de weiden pacht, werkt tegenwoordig biologisch
en dat zie je terug in de kruidenrijkdom van het grasland. We
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hopen dat de verbeteringen die in het nieuwe beheerplan
staan, o.a. strakkere maaidata en vernatting van een paar stukjes weiland, de weidevogels in de toekomst nog betere kansen bieden. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid omdat 80
procent van de gruttopopulatie van de EU in ons land broedt. Het is dan ook extra belangrijk om deze
vogels voor Cronesteyn te behouden en daar wil Stichting Groen Cronesteyn zich graag voor inzetten.
Over de vogels van het polderpark valt nog veel meer te vertellen, want er zijn meer dan vijftig soorten
broedvogels en dan hebben we het over de wintergasten, doortrekkers en foerageerders uit de buurt
nog niet gehad. De watervogels zijn een apart verhaal, want hoe komt het dat de jonge zwanen allemaal
doodgaan? Daarover in een volgende nieuwsbrief meer.

