1. Duurt het langer voordat de blaadjes aan de bomen verkleuren?
Dat vragen mensen zich soms af. Vooral als het nog een hele tijd zacht en mild is in de
nazomer en de vroege herfst. Weerman Roland van der Zwaag van RTV Drenthe meldde op
de site van RTV het volgende: "We hebben een heel warme septembermaand achter de rug
en nog maar weinig nachtvorst gehad. In ons land is de nachttemperatuur in september
alleen in Woensdrecht onder nul geweest. Normaal gesproken gebeurt dat dan overal wel
een keer”.
"Als het 's nachts en ook
overdag kouder wordt en
de zon minder gaat
schijnen, dan gaat het
veranderen. Hoe lager de
temperatuur, hoe eerder
de bladeren beginnen te
verkleuren en hoe sneller
dat ook gaat. Zonlicht is
ook heel belangrijk. Als je
twee weken somber
herfstweer hebt,
verkleuren de bladeren
veel sneller. In de droge
zomers van de afgelopen
jaren viel het op dat in
augustus al eikels en
beukennootjes van de bomen vielen. Dan laten bomen veel eerder hun vruchten vallen. Dat
is nu niet gebeurd."
Inmiddels is het begin november en valt er nog volop te genieten van de herfstpracht.
Tegelijkertijd zorgt het seizoen voor meer harde wind. Als het echt stevig gaat waaien is het
gauw gedaan met al dat loof aan de bomen in feestelijk geel, rood, bruin en oranje. Dus:
zolang het kan (en de zon schijnt)…
2. Lifecam Ommedijkse Bos
Deze herfst is de livecam vanuit het Ommedijkse Bos weer online gegaan! Dit keer is de
camera ergens langs de kreek en tegen het oude bos gezet, met als doel om te zien wat er
allemaal, vooral ’s nachts, rond scharrelt.
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De eerste nacht was meteen raak met een bosuil die een bosmuis sloeg. Helaas hipte de uil
op de stobbe waar ook de camera aan hangt, dus veel te dichtbij voor een echt mooie
opname.
Ik wens jullie de komende maanden veel kijk plezier. De cam is te bekijken
via www.nestkastlive.nl/boscam. Soms is het systeem even off-line, maar op de
desbetreffende site is er gelukkig nog veel meer te zien.
Johan Kieft
3. Van het bestuur
Met dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van enkele urgente punten van het
landelijke bestuur.
Verhoging afdracht
Tijdens de Landelijke Raad van 10 april 2021 is het voorstel voor het verhogen van de
afdracht aan de landelijke vereniging en de adviescontributie goedgekeurd. Per 1 januari
2023 zal de afdracht per lid €12,50 bedragen (is nu €12,-) en de adviescontributie wordt
verhoogd naar € 25,- (is nu € 24,-). De afdracht voor huisgenootleden blijft gelijk op €2 ,-.
Nieuwe website
Ruim vijf jaar geleden is IVN
overgegaan op een nieuwe
website. Omdat de huidige
versie van de software
binnenkort niet meer wordt
ondersteund zullen we een
nieuwe website gaan
ontwikkelen. We kiezen ervoor
om gelijk over te stappen op
Wordpress, het meest
gebruikte (en
gebruikersvriendelijke)
platform ter wereld.
Bloeiproject
Deze zomer ontving IVN de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een prachtige
waardering voor de enthousiaste inzet van alle IVN’ers. We willen in de toekomst nóg meer
mensen bij IVN en bij de natuur betrekken, maar hoe gaan we dat doen? We nodigen
iedereen uit om de komende maanden mee te denken en doen. Alle IVN’ers kunnen van 5
tot 11 november 12:00 via Ons IVN stemmen op hun favoriete project.
4. De Natuurgidsen opleiding gaat weer van start!
In januari 2022 gaat de NGO, de Natuurgidsen opleiding, weer van start. Deze opleiding is er
eens in de vijf jaar. Er zijn nog enkele plaatsen voor de NGO beschikbaar. Kijk snel op de
website van onze IVN-afdeling als je zelf belangstelling hebt! Ook als je een serieuze
belangstellende kent, kun je die op dit bericht attent maken.
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5. Themavond over eenden op dinsdag 7 december in Oegstgeest
Eenden zijn interessante wezens. Niet alleen omdat er zoveel soorten zijn, maar ook omdat
ze onderling zoveel van elkaar verschillen. Sommige soorten zijn van een verbijsterende
schoonheid, anderen doen geweldig hun best om maar zo min mogelijk op te vallen.
Bepaalde eenden kunnen heel diep duiken; anderen brengen daar weinig van terecht.
De Vogelwerkgroep organiseert op dinsdag 7 december een thema-avond over deze
vogelfamilie. Plaats van samenkomst is Yuverta Oegstgeest, beter bekend onder de oude
naam Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Bij deze theorie-avond hoort ook een
excursie naar de Vogelplas Starrevaart. Die is gepland op zaterdagochtend 11 december.
Meer informatie over tijdstippen vindt u binnenkort op de IVN-website.

We focussen op de meest voorkomende eenden die in het binnenland zijn aan te treffen.
We zullen het voornamelijk over soortherkenning gaan hebben, met daaromheen wat
algemene informatie. Wat de toegang betreft houden we de richtlijnen van het RIVM en de
overheid met betrekking tot COVID-19 gewoon aan. Bovendien is het aantal bezoekers
gebonden aan een maximum. Opgave bij Caroline Grimbergen: ivnvogels@gmail.com.
6. Vleermuizen speuren
Het bestuur van IVN Leidse regio heeft deze zomer twee vleermuisdetectoren aangeschaft.
Natuurgidsen, die een vleermuisexcursie willen organiseren, kunnen ze lenen. De
batdectoren worden bewaard in een rugtas en die zijn verkregen via Maddy van Holland;
06 33386511 of maddyvanholland@ziggo.nl .
Op 9 september jl. heeft Gerard van der Klugt 10 IVN-leden instructie gegeven. Het werd een
leerzame en hilarische avond in het schemerduister; probeer al deze verschillende geluiden
maar eens uit elkaar te houden! Vanwege de dreigende regen (de weersomstandigheden
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zijn bij een vleermuizenactiviteit beslist een aandachtspunt; het mag niet regen of te hard
waaien en beginnende schermer is goed) kregen we de instructie ter plekke in het park van
kasteel Poelgeest. Dat beviel prima. Er zijn wel wat zaken die onthouden dienen te worden.
Vleermuizen zijn niet blind, maar gebruiken om te 'zien' vaker hun oren dan hun ogen. Om
zich te oriënteren zendt een vleermuis een signaal uit dat weerkaatst op voorwerpen in de
omgeving. De weerkaatsing (echo) vangt de vleermuis op met zijn oren, waarmee de
plaats(locatie) en vorm van het voorwerp bepaald kan worden. Deze manier van ‘kijken met
oren’ heet echolocatie. De echolocatiegeluiden van vleermuizen bevinden zich, afhankelijk
van de soort, op bepaalde frequenties die voor de meeste mensen niet hoorbaar zijn. Met
behulp van een ultrasone ontvanger, de zogenaamde batdetector, zijn de geluiden van
vleermuizen voor mensen hoorbaar te maken. Wat verder helpt bij de herkenning is te
weten in welke terreinen welke vleermuizen graag jagen. De bijpassende weerkaatsingen te
leren herkennen is, ondanks de apparatuur, toch nog een flinke uitdaging. In de rugtas
bevindt zich de batdetector, informatie over de verschillende vleermuizen, hun frequenties
en een setje reservebatterijen. Op www.vleermuis.net is meer informatie te vinden.
Van de zomer hebben vier gidsen in Cronesteijn de batdectoren getest en goedgekeurd.
Hieronder een deel van het verslag van
Gerard van der Klugt;
“Gisterenavond in Cronesteyn: met angst
en beven hield ik de hele dag Buienradar in
de gaten. In de loop van de dag besloten
Sjoerd en ik het definitief door te laten
gaan. Het viel erg mee. Twee van de drie
groepen hadden het de hele tocht droog;
alleen Aad kreeg aan het einde wat regen.
Oorspronkelijk zouden we in vier groepen
gaan, maar omdat toch 8 of 9 mensen niet
kwamen van de 41, werd er ook een groep
gevormd met Sjoerd en ik samen.
Door het benauwde, bijna windstille weer
was het een fantastische
vleermuizenavond. In de schemering en bij
lantaarns hebben de deelnemers er dan
ook diverse kunnen zien. Zelden heb ik
zoveel vleermuizen kunnen waarnemen, op
zicht en met de batdetector, al met al wel 6
soorten. Een soort die we misten was de
watervleermuis. Dat is niet uitzonderlijk”.
Uiteraard reden de gidsen wel terug in een
stevige regen.
Gerard van der Klugt
Maddy van Holland
Foto: Jeroen Willemsen
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7. De inning van onze contributies en donaties gaat veranderen
Vanaf 1 januari 2022
gaat onze afdeling
gebruik maken van de
incassodienst van het
Landelijk Bureau van
IVN. Vele afdelingen
maken inmiddels tot
volle tevredenheid
gebruik van deze gratis
IVN-dienst. Het omvat
het factureren en
incasseren van onze
ledencontributies en
donaties. Zo worden de
taken van onze
secretaris en
penningmeester
aanmerkelijk verlicht.
Alle betrokkenen ontvangen binnenkort daarover een informatiebrief, met daarbij het
verzoek om het Landelijk Bureau een machtiging te geven voor automatische incasso. Deze
overstap heeft wel tot gevolg, dat onze contributiekorting voor actieve natuurgidsen - nu
€ 10,00 - na afloop van het kalenderjaar handmatig wordt terugbetaald.
Ria Fijn van Draat en Joop Vlieg
8. Thema-avond IVN Leidse regio op woensdag 24 november
Klimaatverandering: Doem…….. of Dynamiek?
Tijdens een thema-avond doen leden van IVN Leidse Regio een poging om wat zaken op een
rijtje te zetten en vragen te beantwoorden. Er is feitelijke informatie, maar er is ook ruimte
voor discussie en benadering van het probleem van meerdere kanten: Doem en Dynamiek
in hun verschillende verschijningsvormen.
Op woensdagavond 24 november 2021 is er aandacht voor veel van deze vragen.
Plaats:
Yuverta college (voorheen Wellant-college) Lange Voort 70, 2341 KD
Oegstgeest
Inloop:
19.30
Tijd:
20.00 - 21.45
Kosten:
geen
Vol is vol!
Aanmelding uiterlijk op 11 november via werkgroepklimaat. ivnleidseregio@gmail.com
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Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/11
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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