
Avond vol 
vleermuizen
NATUUR n Zaterdagavond 12 
september kan men met de 
gidsen van het MEC Oegstgeest 
meewandelen op zoek naar 
vleermuizen. 
Deze nachtdieren kunnen dankzij 
hun sonar in het donker insecten 
vangen zonder ergens tegenaan te 
vliegen. 
Met behulp van een batdetector 
kan men ze horen. De start is om 
19.30 uur in het MEC gebouw aan 
de Oegstgeesterweg 43 (tevens 
clubgebouw van de ijsclub). 
Eerst is er een presentatie over 
vleermuizen. 

Rond 20.30 uur, als het donker be-
gint te worden, wandelen deelne-
mers door landgoed Oud-Poelgeest 
en het Leidse Hout om te vleermui-
zen te zien en te horen. 

Vragen over hulp aan vluchtelingen
OPVANG n Staatsecretaris Dijk-
hoff van Asielzaken pleit voor 
ruimhartigheid bij gemeenten 
ten aanzien van de opvang van 
vluchtelingen en heeft alle bur-
gemeesters gebeld en gevraagd 
om ‘stoere’ besluiten.
De fractie van Progressief Oegst-
geest heeft naar aanleiding hiervan 
vragen aan het college gesteld. Be-
langrijkste vraag: “Ziet de burge-
meester wellicht mogelijkheden 

om de discussie over gemeentelijk 
vastgoed te koppelen met het ver-
zoek van de staatssecretaris?”

Ook de fractie van D66 stelde vra-
gen omtrent het ernstige tekort 
aan locaties voor opvang van vluch-
telingen. Zij willen weten of de 
burgemeester al gereageerd heeft 
op de oproep van het Centraal Or-
gaan opvang asielzoekers (COA) om 
noodfaciliteiten of grond beschik-

baar te stellen voor opvang, en of 
hij mogelijkheden ziet. 

Ook vraagt D66 zich af hoe het re-
gionaal overleg over de opvang 
functioneert en of Oegstgeest in 
het kader van dit overleg al een be-
reidheid tot het leveren van een bij-
drage heeft laten blijken. Komende 
donderdag komen deze vragen on-
getwijfeld aan de orde in de com-
missievergaderingen.

Dorpsgenoten op Spitsbergen

WETENSCHAP n Van 19 tot 28 
augustus vond de grootste 
Nederlandse poolexpeditie 
ooit plaats. Er gingen vijftig 
wetenschappers van uiteen-
lopende disciplines mee naar 
Edgeøya , een onbewoond 
eiland ten oosten van Spits-
bergen. Hiervan kwamen 
er maar liefst drie uit Oeg-
stgeest: mossendeskundi-
gen Hans Kruijer en Michael 
Stech en paddenstoelendes-
kundige Leo Jalink. “Het was 
een geweldige reis: we heb-
ben hard gewerkt, inspire-
rende mensen ontmoet, en 
goed gegeten!”
Door Willemien Timmers
Naast de wetenschappers ging ook 
een aantal bekende Nederlanders 
als Ramsey Nasr (dichter/schrijver), 
Stientje van Veldhoven (Tweede Ka-
merlid voor D66), en weerman Pe-
ter Kuipers Munneke mee.
De wetenschappers bestudeerden 
de effecten van onder andere de 
klimaatverandering en de invloed 
van mensen op het eiland. Al eerder 
waren er Nederlandse expedities 
naar Edgeøya. In 1968 hebben vier 
Nederlandse studenten er overwin-
terd om onderzoek te doen naar 
ijsberen. Van deze groep leven nog 
drie deelnemers. Zij gingen ook 
mee met deze expeditie. Ook Leo Ja-
link was al eerder (in ’85, ’86 en ’88) 

op het eiland voor paddenstoelen-
onderzoek. Edgeøya ligt zo’n 3000 
kilometer ten noorden van Neder-
land, ongeveer 1000 kilometer van 
de geografische Noordpool.

PLEZIER
De drie Oegstgeester wetenschap-
pers kijken met zichtbaar plezier 
terug op de expeditie aan boord 

van het van oorsprong Russische 
schip Ortelius. De heren zijn allen 
verbonden aan Naturalis in Leiden. 
Leo Jalink is er gastmedewerker, en 
werkt vier dagen in de week voor 
de provincie Zuid-Holland als be-
leidsmedewerker natuur. Al vanaf 
zijn afstuderen zet hij zich onbezol-
digd in voor het Nationaal Herba-
rium, nu onderdeel van Naturalis. 

“Al jaren houd ik mijn ‘vijfde dag’ 
vrij voor paddenstoelenonderzoek. 
Enorm leuk. En het mooie aan pad-
denstoelenonderzoek is dat er al-
leen in Nederland al dik 5000 soor-
ten zijn, dus dat je er nooit op uitge-
keken raakt. Overigens kun je vaak 
pas thuis goed onderzoeken welke 
soort je geplukt hebt.”
Lees verder op pagina 9

n Drie Oegstgeestenaren mee op poolexpeditie naar Edgeøya

Naturalis-wetenschappers Michael Stech, Hans Kruijer en Leo Jalink kijken terug op een succesvolle expeditie. | Foto: 
Willemien Timmers
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Richting

Ik weet vaak heel erg goed welke 
kant ik opga. Ik kom daar open-
lijk voor uit. Daarbij geef ik best 

wel opvallend richting aan. Juist, 
ik steek mijn hand uit. Sterker 
nog, mijn hele arm. Toen ik bij de 
bushalte op mijn dochter en klein-
kinderen stond te wachten, viel het 
mij op dat ik een van de weinigen 
ben die op de fiets aangeeft dat de 
rotonde wordt verlaten.
Zelfs auto’s gaan de rotonde plotse-
ling af, totaal geen rekening hou-
dend met het overige verkeer dat 
staat te wachten op hen. Héé, riep 
ik tegen een jongen, die auto stond 
op jou te wachten. En toen hij mij 
onnozel aankeek: jij gaf geen rich-
ting aan! Wellicht dat hij voortaan 
nadenkt hierover. Het was opval-
lend druk op de rotonde en slechts 
een enkele fietser gaf richting aan. 
Dit doen ze heel consequent en 
maar al te vaak gaan ze zonder te 
kijken zomaar naar rechts, en nog 
erger, naar links zo het kruispunt 
over.
Heel wonderlijk hoe ze het overle-
ven.
Wil van Elk
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Ondernemers 

in 

beeld

Specialisten aan het woord
Wij presenteren u deze week graag ons speciale 

‘Zakelijk gezien’ Magazine met daarin bijzondere 
aandacht voor onze ‘regionale specialisten’.

Deze deelnemende bedrijven 
tonen u graag hun passie, 
expertise, vakmanschap en 
specialisme. Zij zijn er voor u 
en laten u graag delen in hun 
noviteiten. 
Naast inzicht in de collectie, 

waarvoor u bij hen terecht 
kan, geven zij u ook een beeld 
van hun organisatie en kunt u 
meteen kennismaken met de 
mensen die u adviseren.
Kortom, een duidelijk en helder 
beeld van wat zij u hebben te 

bieden hebben. En wellicht 
brengen zij u wel op een idee.

Wij hopen dat u deze editie 
met veel enthousiasme zult 
lezen en genieten van de 
diverse specialismen.
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Alrijne 
Ziekenhuis 
seniorproof
senioren n Alrijne Ziekenhuis 
heeft als enige in de Leidse 
regio wederom het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis 
ontvangen. Een beloning voor 
de inspanningen van het zie-
kenhuis om kwalitatief goede 
zorg voor ouderen te realise-
ren.
Een verblijf in het ziekenhuis is 
nooit prettig. Maar voor oude-
ren is het vaak extra vervelend. 
Zij hebben dikwijls meerdere 
aandoeningen tegelijkertijd en 
zijn kwetsbaarder. Om te weten 
of een ziekenhuis de zorg goed 
heeft afgestemd op ouderen, 
hebben de samenwerkende oude-
renorganisaties Unie KBO, PCOB, 
NOOM en NVOG het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis 
ontwikkeld. Alrijne Ziekenhuis 
Leiden en Leiderdorp voldoen aan 
de aangescherpte criteria en zijn 
dus seniorproof. “Het verkrijgen 
van het keurmerk Seniorvrien-
delijk Ziekenhuis onderstreept 
onze inspanningen voor kwali-
tatief goede zorg voor ouderen,” 
aldus Jantien Brouwer, internist 
ouderengeneeskunde in Alrijne 
Ziekenhuis.
Een voorbeeld van deze inspan-
ningen is het screeningssysteem 
voor kwetsbare ouderen in het 
elektronisch patiënten dossier 
(EPD). Alrijne Ziekenhuis Leiden 
werkte mee aan de ontwikke-
ling van dit systeem. Bij een 
ziekenhuisopname verwerkt de 
verpleegkundige de gegevens 
van de patiënt in het EPD. Op 
basis van deze gegevens kan het 
screeningssysteem herkennen 
of het gaat om een kwetsbare 
oudere. Is dit het geval, dan krijgt 
de afdeling ouderengeneeskunde 
direct een bericht met het ver-
zoek om deze patiënt te bezoeken 
op de verpleegafdeling. Het doel 
hiervan is om functieverlies te 
voorkomen en de zelfredzaam-
heid van de oudere patiënt te be-
houden. Daarnaast starten in het 
EPD automatisch zorgpaden spe-
cifiek voor kwetsbare ouderen.
“Het screeningssysteem is een 
groot succes in Leiden. Wij willen 
dit daarom ook in Leiderdorp op 
deze manier gaan invoeren,” ver-
telt Peter Jue, klinisch geriater in 
Alrijne Ziekenhuis.
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Dorpsgenoten op Spitsbergen

wetenschap n Van 19 tot 28 
augustus vond de grootste 
Nederlandse poolexpeditie 
ooit plaats. Ook drie Oegst-
geester wetenschappers voe-
ren mee.

VerVoLG Van De VoorpaGina

Door Willemien Timmers
Ook de twee mossendeskundigen, 
Hans Kruijer en Michael Stech, vin-
den de veelheid aan soorten één van 
de mooiste gegevens van mossen. 
“Mossen zijn verschrikkelijk divers, 
en bovendien de oudste landplanten-
groep,” vertelt Kruijer. “Ze vormen 
een verborgen wereld die prachtig 
is om te ontdekken.” Ook voor mos-
sen geldt, dat pas in het lab met een 
microscoop duidelijk wordt welke 
soort mos nu precies gevonden werd. 
“In poolstreken heb je trouwens veel 
meer soorten mos dan vaatplanten,” 
vult Michael Stech hem aan. 

VeranDerinGen
Het Arctisch Centrum van de Rijks-
universiteit Groningen, dat de 
expeditie organiseerde, was zo’n 
vijf jaar bezig met het organiseren 
van de reis. Niet alleen wilden zij 
de veranderingen op het eiland in 
kaart brengen, er waren sinds 1988 
geen Nederlanders meer geweest, 
ook had de expeditie tot doel pool-
onderzoek op de kaart te zetten. 
Een groot deel van de financiering 
werd gedaan door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO).
Op Edgeøya verzamelden de weten-
schappers allerlei mossen en pad-
denstoelen, die zij in de komende 
maanden gaan vergelijken met de 
resultaten uit de jaren ’70 en ’80. 
“Niet dat alle omstandigheden voor 
mij hetzelfde waren als destijds. 
Toen heb ik bijna 120 velddagen 
gehad, en nu slechts acht. Wat wel 
direct duidelijk was, was dat het ge-
bied dat wij onderzochten veel dro-
ger was dan destijds. Sneeuwvelden 
en kleine gletsjers waren verdwe-
nen. Het aantal Arctische padden-
stoelen was evenwel onverminderd 
groot,” aldus Jalink.
Kruijer en Stech hadden in Leiden 
al gedroogde mossen van Jalink 
uit 1986 onderzocht. “Op onze on-
derzoeksplekken groeiden dit jaar 

meer mossen en gras dan verwacht; 
we dachten een kalere grond aan te 
treffen.” Aan de hand van (satelliet)
foto’s deden de mannen hun best 
exact dezelfde vierkante meters als 
toen te onderzoeken. “Een aantal 
maal leverde dat rare ontdekkin-
gen op, zoals teveel bodembedek-
king in relatie tot het aantal groei-
jaren. Wellicht heeft dit te maken 
met bodemverschuivingen.”

iJsberen
Op Edgeøya was het tijdens de ex-
peditie de hele dag licht. “Daarom 
konden we lange dagen maken, 
soms wel van ’s morgens acht tot 
’s avonds tien uur.” Vanuit het on-
derzoeksschip, waar iedereen de 
nacht doorbracht, werden de on-
derzoekers iedere morgen met een 
kleine boot aan land gebracht. Het 
grote schip voer dan soms weg naar 
een ander interessant stuk eiland, 
of naar een programmaonderdeel 
voor de geïnteresseerde toeristen 
die ook mee waren. “Bij elk groepje 
afgezette onderzoekers was er al-
tijd één met een wapen om in geval 
van nood een ijsbeeraanval te kun-
nen stoppen. Overigens konden 
we de eerste dag niet op de vooraf 
bedachte plek aan land, omdat daar 
een ijsbeer rondliep. En de afspraak 

was: als je een beer kunt zien, ga 
je in dat gebied geen onderzoek 
doen,” vertelt Stech. Collega Jalink 
weet zich te herinneren dat in de ja-
ren ’80 ‘minder zenuwachtig’ over 
ijsberen werd gedaan. “Honderd 
meter afstand was toen oké. Toen 
kwamen de beren minder op het 
land, en waren er veel voedzame 
zeehonden op het zee-ijs te vinden. 
Hun levenswijze is nu veranderd; 
ze proberen zelfs rendieren te van-
gen.”

onDerzoek
De dozen met ‘de onderzoeksoogst’ 
moeten nog aankomen in Leiden. 
De mannen vertellen dat de hele 
reis in goede sfeer verliep. “In onze 
hut lagen op alle mogelijke plaat-
sen mossen aan de lucht te dro-
gen. Bijna ondoenlijk, zelfs met het 
goede airconditioning-systeem van 
het schip,” legt Kruijer uit. Lachend: 
“Bovendien moest je soms uitkijken 
dat niemand op je vondsten ging 
zitten of staan. Gelukkig hebben we 
alles droog mee kunnen nemen.”
Jalink had een appeldroger bij zich 
voor de oogst van zijn Arctische 
paddenstoelen. “Dat werkte goed. 
Gedroogd kun je ze wel 1000 jaar 
bewaren.” Zijn kwetsbare padden-
stoelen heeft hij in een afgesloten 

kist achtergelaten op het schip. 
De mossenexperts hebben hun 
oogst in dozen op de post gedaan, 
en wachten op de aankomst per 
vliegtuig. Pas dan kan het grote 
werk van het onderzoek beginnen, 
en kunnen vragen als ‘Wat is er op 
dit pooleiland de laatste dertig jaar 
veranderd’ worden beantwoord.
“Het is een grote puzzel die we moe-
ten oplossen samen met de andere 
onderzoekers, die bijvoorbeeld de 
vogels en de insecten op het eiland 
onderzochten. Per onderzoeksge-
biedje kunnen we dan conclusies 
trekken. Wellicht dat we komend 
voorjaar, als de vijftig onderzoekers 
elkaar allemaal weer zien, samen 
een patroon kunnen herkennen.”
De expeditie was een groot succes 
en is afgesloten met een kort sym-
posium waar ook minister Koen-
ders bij aanwezig was. Hij gaf aan 
dat het budget voor het poolon-
derzoek verdubbeld wordt. Zowel 
Kruijer en Stech als Jalink genoten 
van het gezelschap van de mede-on-
derzoekers en BN-ers. “We hebben 
veel boeiende gesprekken gehad, 
veel contacten gemaakt, en veel 
goede ideeën opgedaan die bij toe-
komstig poolonderzoek zeker van 
pas zullen komen.”
www.sees.nl

n 'Het is een grote puzzel die we moeten oplossen samen met de anderen'

Michael stech bekijkt met rené van de wal, ecoloog van de universiteit van aberdeen, de te bestuderen 
mosvegetatie. | Foto: Hans Kruijer
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Lamskoteletten
Malse lamskoteletten van Texels lamsvlees, los
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