1. Week van de veldbiologie
Van 1 tot 10 oktober organiseert onze zusterorganisatie de KNNV de Week van de
Veldbiologie. Vanaf 25 september zijn de corona-maatregelen verder versoepeld en kunnen
we weer makkelijker samen de natuur in.
Een week lang laten leden van de KNNV zien hoe plezierig het is om samen de natuur in de
trekken. Misschien best wel leuk om ook als IVN-ers daar eens aan mee te doen. De
invalshoek is misschien net ietsje anders, maar wie weet wat we allemaal wel niet van elkaar
kunnen leren. Samen zie je meer en beleef je meer. Een week met actieve natuuractiviteiten
van de KNNV door het hele land. Kijk op Week van de Veldbiologie 2021 - KNNV.
2. Natuuractiviteiten op- en rond basisscholen
Natuuractiviteiten voor kleuters en de onderbouw begeleiden? Doe mee met ´Lekker buiten
leren´!
Zoals eerder te lezen was in de nieuwsbrief van het IVN heeft stichting Naar buiten! subsidie
van IVN Leidse Regio toegewezen gekregen om samen met IVN-ers natuuractiviteiten op en
rond basisscholen aan te bieden. Ondertussen zijn er behoorlijk wat klassen in Leiden en
Oegstgeest geïnteresseerd en kunnen we extra hulp gebruiken in de begeleiding.
Er zijn vanuit Naar buiten! vaste activiteiten die je als IVN-er kunt begeleiden op en rond de
school aan groep 1 t/m 4. Maar het is natuurlijk ook leuk om je eigen interesse te verwerken
in de activiteiten!
Het doel van het project ‘Lekker buiten leren!’ is, dat buitenles het hele jaar rond een vast
onderdeel wordt van het onderwijsprogramma. Dat doen we door 1 keer per seizoen een
natuuractiviteit voor de onderbouwklassen aan te bieden. Buitenlessen inbedden in het
onderwijsprogramma gaat niet vanzelf en vraagt om begeleiding en ondersteuning van de
leerkracht en expertise van het IVN Leidse Regio.
Meedoen? Dat zou super fijn zijn! Neem snel contact op met suzanne@naarbuitenleiden.nl
3. De Otter Zoogdier van het jaar 2021
We zitten alweer in de herfst, maar voor het geval het bericht u nog niet heeft bereikt
melden we hier dat dit lopende jaar door de Zoogdierenvereniging is uitgeroepen tot Het
Jaar van de Otter.
1

De otter zien we steeds vaker terug in de Nederlandse natuur, wat betekent dat het herstel
van het leefgebied van de otter een succes is. Dat de otter (Lutra lutra) terug is geeft aan dat
de waterkwaliteit is verbeterd en er een goede voedselbron aanwezig is. Maar er dreigen
nog allerlei gevaren voor de otter, zoals drukke autowegen. De otter legt grote afstanden af
op zoek naar een partner en een fijn leefgebied. Door het aanleggen van onder andere
rasters en loopplanken kan de otter gelukkig op steeds meer plekken veilig de weg
oversteken.
Sinds 2002 is in Nederland begonnen met herintroductie. Momenteel komt de otter weer
voor in Noordwest-Overijssel, Friesland, Gelderland en langs de Overijsselse Vecht.
4. De merel Vogel van het jaar 2022 (en ook een beetje al van het jaar 2021)
De merel is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland
uitgeroepen tot vogel van het jaar 2022. Dit jaar wordt al met het onderzoek gestart. Alle
informatie is te vinden op Sovon-site.
Het Jaar van de Merel is pas in 2022. Maar ook 2021 staat in het teken van deze soort. Het
komende jaar gebruikt Sovon om vooronderzoek te doen en om binnen bestaande
telprojecten extra op de merel te letten. De focus ligt vooral op nestonderzoek. Met het
vooronderzoek wil Sovon onderzoeksvragen formuleren die we in 2022 met hulp van een
grote groep van vogelaars kunnen beantwoorden. Door een breed publiek te informeren
over het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich
inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis.
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5. Lezing over “Vogelpracht” op woensdag 6 oktober
Desgevraagd geven wij graag het volgende bericht van de Volksuniversiteit Leiderdorp aan u
door.
Met veel plezier vestigen wij uw aandacht op de lezing over 'Vogelpracht', die de
Volksuniversiteit Leiderdorp op woensdag 6 oktober om 20.00 uur organiseert.
'Vogelpracht' is de titel van de tentoonstelling die Teylers Museum in Haarlem dit najaar
houdt. De tentoonstelling is gewijd aan het fameuze 'The Birds of America', het schitterende
werk van John James Audubon dat gepubliceerd werd tussen 1827 en 1838. Door zijn
tekenwerk – Audubon tekende de vogels naar de natuur, als het ware in actie, en wist ze
een karakter te geven - is hij een bron van inspiratie. Hij is een der grondleggers van de
Amerikaanse cultuur en voor de biologen is hij een belangrijke bron en een voorloper van
Darwin.
De lezing wordt gegeven door Reinjan Mulder, kunsthistoricus en oud-vogelaar. Hij
publiceerde eerder al over Audubon. In zijn lezing zal hij waar mogelijk aandacht besteden
aan vogels uit het beroemde boek die ook in Europa te zien zijn. De lezing is een goede
voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling in Teylers Museum.
Graag verzoeken wij u om uw achterban te informeren over deze lezing. De lezing vindt
plaats op woensdag 6 oktober, 20.00 - 21.30 uur, in De Sterrentuin, van Diepeningenlaan
110, Leiderdorp. Belangstellenden vragen wij om zich tevoren aan te melden voor de lezing.
Dat kan via onze website (www/volksuniversiteitleiderdorp.nl). Ook met een mailbericht
(met vermelding van naam, adres telefoonnummer en mailadres) is aanmelding mogelijk.
Bij voorbaat onze dank!
Emil Broesterhuizen
Voorzitter LVU
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Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/10
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 IVNafdeling 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”.
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