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1. Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 22 januari 
 
De besturen  van IVN Leidse regio en de KNNV afdeling Leiden nodigen u uit om  
22 januari 2022 vanaf 14.00 -17.00 uur in uw agenda vrij te houden voor onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst. De hoop bestaat het dan mogelijk is elkaar te ontmoeten  
in Yuverta ( het voormalig Wellantcollege ) te Oegstgeest.  
We hebben een interessante spreker voor u gevonden in de persoon van Janneke  
Noordervliet, archeologe werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden Holland  
en betrokken bij de huidige opgravingen van de Romeinse Limes in onze  
omgeving. Onderstaande foto is een “artist impression” van hoe een nederzetting er 
destijds misschien uit zag. Zij wil graag haar ervaringen over dit werk met u delen. 
Begin januari ontvangt u de definitieve uitnodiging met o.a. de meest recente  
aanbeveling rond het COVID- 19beleid. 
Gezien de huidige omstandigheden zal aanmelden noodzakelijk blijven en  
dat kan al vanaf 20 december bij onze secretaris (ivnleiden@hotmail.com). 
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2. Werkgroep ‘Ontdek natuur in je Buurt’ (ONB) en hun ervaringen met de LED-emmer. 
 
De werkgroep ONB heeft met steun van het bestuur IVN Leidse regio een LED-emmer 
aangeschaft om nachtvlinders te inventariseren. Een LED-emmer (zie plaatje) is een 
diervriendelijke lichtval met UV-LED, ontworpen om nachtvlinders te lokken met als doel het 
Meetnet nachtvlinders uit te breiden. “De LED-verlichting is energiezuinig, de lampjes kunnen 
een hele nacht op een powerbank branden, daardoor kan de emmer op plekken zonder 
stroomvoorziening worden neergezet in het agrarisch gebied en in natuurgebieden”, zo werd 
de LED-emmer door de Vlinderstichting gepromoot. Deze stichting voert bovengenoemd 
meetnet uit. Een uitdagend en mooi project voor de werkgroep ONB.  
 
In samenwerking met een aantal enthousiaste tuinders hebben we een plan gemaakt voor 
een nachtvlindertelling in de volkstuin “t Zonneveld”. Daarnaast is de emmer meerdere 
malen in een privétuin in de Merenwijk, in een grote tuin in België en in het voedselbos 
Okkerheide (ook in de Merenwijk) neergezet. De weersomstandigheden luisteren nauw; het 
moet donker zijn, het mag niet te koud, te winderig of te nat zijn. Maar helaas! Op de 
spaarzame avonden waarop alle omstandigheden prima waren, liet de verlichting van de 
LED-emmer het geregeld af weten.  En in de zeldzame avonden waarop alles goed gegaan 

was, viel het aantal vlinders tegen.  
We kregen de indruk dat onze LED-emmer onbetrouwbaar is: 
soms stopt de verlichting midden in de nacht en soms ging 
alles goed.  Over de oorzaken tasten we nog letterlijk in het 
duister. 
Gerard van der Klugt heeft zelf ook een LED-emmer 
aangeschaft en deze op zijn volkstuin bij OTV uitgeprobeerd. 
Ook bij zijn pogingen viel de vangst aan nachtvlinders tegen; 
technisch ging wel alles naar wens.  
Het ‘verwerken‘ van de vlinders (dat is: ze stuk voor stuk uit de 
emmer halen en fotograferen) vraagt ook enige vaardigheid. 
Voor hen die meer details over onze ervaringen en over de op 
naam gebrachte soorten willen weten, verwijzen we naar ons 
kwartaalblad Bladgroen. 

We gaan het in 2022 opnieuw proberen, want we vonden het een uitdagende bezigheid 
waarbij de schoonheid van de nachtvlinders ons steeds verraste. Maar nu eerst maar onze 
ervaringen met de Vlinderstichting delen.  
 
Wel twijfelen we over de geschiktheid van het gebruik van de LED-emmer voor het grote 
publiek in combinatie met het Meetnet nachtvlinders.  
 
Namens Gerard van der Klugt en het de leden van de werkgroep Ontdek Natuur in je Buurt, 
Maddy van Holland   
www.ontdeknatuurleiden.nl 
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3. Lieveling 
 
December is de maand waarin we extra aandacht besteden aan de mensen die om ons heen 
staan. Dat zijn op de eerste plaats familieleden en de vrienden die je vaak ziet. Maar het is 
ook een mooie tijd om tegen mensen die wat op een afstand zijn geraakt te zeggen dat ze 
ons nog steeds erg lief zijn. Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn daar een mooi instrument voor. 
Of maak een originele eindejaarsmail.  
Als IVN-ers zijn wij “van de natuur”. Als je een mooie illustratie zoekt bij je mail om tedere 
gevoelens te laten blijken, dan is onderstaande illustratie misschien best wel geschikt. De 
foto is gemaakt door Gerard van der Klugt. Waarom deze nachtvlinder? Het is een Lieveling 
(Timandra comae). Gelukkig niet zeldzaam! Daarnaast de Roodbandbeer (Diacrisia sannio). 
Lijkt er een beetje op, maar toch weer anders. Fijne feestdagen en een voorspoedig en 
gezond 2022! Dat wenst de redactie u toe. 
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4. Bijeenkomst over eenden op dinsdagavond 7 december wordt een ZOOM 
 
Tja, dat zat er dik in nu de besmettingscijfers COVID-19 weer oplopen: de bijeenkomst van 
de Vogelwerkgroep over eenden op dinsdag 7 december gaat niet door. Althans: niet in de 
zin van een bijeenkomst waar je de deur voor uit moet. In plaats daarvan wordt het een 
ZOOM-sessie. Voordeel: wie wil kan er bij zijn, gewoon thuis achter het scherm. Meld je aan 
bij Caroline Grimbergen: ivnvogels@gmail.com. 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/12 
Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij 
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris 
van de IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVN-
afdeling is  https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/leiden. 
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN 
Leidse regio en de KNNV Leiden e.o.  “Bladgroen”. 

 


