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Wist u dat:
er dit jaar lepelaars in de Stevenshof broeden?

Wist u dat er in uw wijk volop ‘wilde’ dieren wonen? U zag vast al de zwanen met hun
jongen. Of het ook onder water zo mooi en soortenrijk is, weet ik pas als ik het dieper
onderzoek: Ik onderzoek het slootleven met behulp van de snorkelmethode.

Kijkt u dus niet raar op als u een duikboei voorbij ziet dobberen! Ik tel zowel de vissen, de
schildpadden als de exotische kreeften. De schildpadden ga ik opmeten, wegen, van een
diervriendelijk rugnummer voorzien en terugzetten. U kunt dan ook helpen meetellen
voor het Schildpadden-Smoelenboek: “Wie zit(-ten) er vandaag te zonnebaden?”
De volgende (vis-)soorten verwacht ik voor uw deur aan te treffen: Baars, Blankvoorn,
Brasem, Karper, Rietvoorn, Rode Amerikaanse rivierkreeft, Snoek en Zeelt. In de Leidse
stadsgrachten telde ik al 22 vissoorten; ik ben benieuwd of er verschil is met jullie water!
Het beeldmateriaal en bijzondere weetjes zet ik op jullie wijkpagina:
onderwaterinleiden.nl/wijken/stevenshof
Vragen? Tijdens mijn werk onder het oppervlak kan
ik u lastig te woord staan 
. Gelukkig leest u op


mijn website en in de folder antwoorden op de
meest gestelde vragen. Digitaal zijn er ook nog een
kleurplaat en quizzen. OnderwaterinLeiden.nl

Foto: Cazandra Photographs

English page: onderwaterinleiden.nl/fishtales
I will be snorkelling in your ‘hood soon!
Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens, Aaf
Verkade, Adviseur Stadsgrachten en Projectleider
KNNV Vissenmonitoring & Onder water in Leiden
P.s. Ik ben me ervan bewust dat er zwanen met jongen
zwemmen en soms ook muskusrattenvallen staan.
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Hoe kunt u zelf én samen de sloten schoon, helder en plaagdiervrij houden?
Heel simpel: door geen (water-)vogels te voeren. Als u dat samen volhoudt, maakt dat
binnen één seizoen al een zichtbaar verschil. Minder algen, minder prut, minder stank.

De meerkoet, eend, gans, waterhoen en zwaan zijn
gespecialiseerd in het zelf vinden en verteren van
waterplanten (brood is helemaal niet goed voor ze).
Als u de vegetariërs onder de watervogels tóch iets
wil geven, kies dan voor andijvie of sperzieboontjes.
U zult meerkoeten steeds vaker kreeft zien vangen! Ze leren
dat van hun ouders. Door zelf te proeven gaan ze deze voor de
stadsnatuur schadelijke tienpotigen herkennen als lekkernij. *

Onderstaande vogels vangen zelf behendig hun
eigen vis of kreeft, kijk maar eens bij u voor de deur:
aalscholver, dodaars, fuut, meeuw, reiger en kauw
zijn natuurtalenten.
* Tóch de viseters bijvoeren? Leer deze soorten dan
dat de Amerikaanse rivierkreeft een heerlijk hapje is!
De beste methode daarvoor?
Vang eens een wild ‘fietspadkreeftje’ en werp die de koet, meeuw of reiger toe, zodat
deze de kreeft leert herkennen als voedsel en eropuit gaat om die zelf te vangen.
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