De allerbeste wensen voor 2019!!! En welkom op onze Nieuwjaarsreceptie op
zaterdagmiddag 19 januari aanstaande!

Na afloop van de receptie ligt voor iedere bezoeker een van de twee boekjes van Dick de Vos
gereed. Natuur in de stad of Dieren in de stad. Naar keuze en voor zover de voorraad strekt!
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1. De groene jaarkalender voor januari
14-18
25-27

Week van de Circulaire Economie
Nationale Tuinvogeltelling

2. Detectiecamera in het Ommedijkse Bos : Leerzaam, educatief of onzin?
Sinds kort is onze Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer (hierna: WAN) aan het experimenteren met
een detectiecamera /wildcamera in het Ommedijkse Bos in Wassenaar. De WAN bestond in 2018
dertig jaar. Na zo’n lange periode leek het me een goed idee om vooral het Ommedijkse Bos het
komend jaar op allerlei manieren eens
grondig te inventariseren. Zeker omdat
het bos door de massale Essentaksterfte
een compleet ander uiterlijk heeft
gekregen. Meer open plekken met riet en
andere ruigtekruiden. Ieder voorjaar
inventariseer ik het bos op vogels en de
K.N.N.V. gaat in het voorjaar/zomer de
flora inventariseren.
Maar hoe zit het met zoogdieren? Wat
leeft er? Hoe is hun gedrag? Wie stropen
de boombeschermers steeds van de
nieuwe aanplant? enz. Ik weet dat er
reeën leven en dat het bos regelmatig
doorkruist wordt door vossen. Maar verder ?
Na afloop van de landelijke natuurwerkdag dronken we met enkele deelnemers nog wat en vertelde
ik over het idee om een wildcamera aan te schaffen. Eén van de deelnemers reageerde laconiek: je
mag hem van mij wel af en toe lenen ? Nou, dat liet ik me geen twee keer zeggen.
Zo werd de wildcamera in december voor het eerst voor twee weken opgehangen.
Vol spanning ging ik na twee weken terug om het resultaat te zien.
Er waren totaal ……achthonderd foto’s gemaakt. Zeshonderd daarvan zijn op een zaterdag gemaakt
dat wij aan het werk waren. De andere foto’s waren allemaal van reeën.
Iedere avond rond 11:00 uur struinden ze langs de plek waar de camera hing.
Totaal waren het twee reebokken en twee reegeiten. In de winter leven ze in grotere groepen. In het
voorjaar/zomer leven ze meer solitair (één bok en één geit).
Wat is het nut van een wildcamera ? De één noemt het verstoring (wat het met infrarood foto’s nooit
is) en de ander vindt het leerzaam. Kunnen wij als IVN hier iets mee ? Ik denk van wel.
We kunnen zoveel leren van de foto’s. De reeën eten ‘s winters ook houtige gewassen, leven dus
minder solitair en hebben een vast patroon, vaste routes e.d.
Ik denk dat wij gidsen hier heel veel van kunnen leren, al zijn we er niet zelf bij. Informatie die we
zeker bij excursies kunnen gebruiken. Zo hangt de camera op dit moment weer in het bos, langs een
spoor waar iedere avond één à twee vossen langs komen.
In eerste instantie hebben we vanuit de werkgroep een Voucher aangevraagd om een camera aan te
schaffen. Tegelijkertijd kreeg ik van het IVN-bestuur te horen dat we via de vereniging een camera
mogen aanschaffen. Het wordt dan niet een camera alleen voor de WAN maar voor de hele afdeling.
Het enige nadeel is dat de camera niet opgehangen kan worden in druk bezochte gebieden.
Jullie zullen er het komend jaar in ieder geval meer van horen en zien.
Graag zie ik ook reacties tegemoet.
Johan Kieft
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3. De Groene Winkel op de Nieuwjaarsreceptie op 19 januari
Onze afdeling heeft al sinds jaren een eigen uitgebreide Groene Winkel. Daar zijn alle uitgaven, die
verschijnen bij IVN en KNNV met korting te koop of te bestellen. Daarnaast zijn we steeds op zoek
naar nieuwe uitgaven: boeken, CD’s, determinatiekaarten, veldgidsen, plaatselijke wandelroutes,
waarmee we onze leden en cursisten een plezier kunnen doen. Vaak kunnen we ook hier een korting
geven op de winkelprijs!
Het blijkt verder, dat zich bij de aanbiedingen van de plaatselijke en landelijke boekhandels
regelmatig erg boeiende natuurboeken bevinden voor zeer makke prijsjes. De Groene Winkel staat
vooraan om de mooiste er snel voor de IVN-ers uit te pikken!
De Groene Winkel heeft niet echt een winkelpand, maar staat bij IVN-er Mariëtte Elshoud in plastic
kratten opgeslagen. Je kunt haar altijd bellen om te vragen of een speciaal boek op voorraad is, dan
wel een boek laten bestellen: 071-5891560. Of stuur een email naar Mariëtte Elshoud
(jetelshoud@hotmail.com).
De Groene Winkel is bij elke IVN-cursus met haar boeken aanwezig. In overleg met de cursusleiding
zorgen we zo nodig voor de aanschaf van speciale boeken en CD’s voor de cursisten.
Wil je het hele assortiment van de Groene Winkel bekijken en inkopen doen, kom dan kijken
wanneer de Groene Winkel – zoals nu - echt UITPAKT.
Assortiment:
Het totale assortiment bestaat uit een 350-tal titels en
producten. Alle boeken en CD’s in de webwinkelcatalogus van IVN webshop kunnen met IVN-korting
geleverd worden door de Groene Winkel. Daarnaast
hebben we ook nog een aantal regionale uitgaven,
zoals wandelboekjes en –kaarten en speciale Groene
Hart-boeken.
We hebben de bekende vogel-CD's van Nico de Haan,
"Vroege vogelzang 1t/m 4", en van Henk
Meeuwsen “De vogel top100, Merelzang en de
Nachtegaal”.
Dit jaar hebben we in samenwerking met IVN Den Haag ook de prachtige geplastificeerde Belgische
zoekkaarten in ons assortiment kunnen opnemen, een echte aanwinst!
Ook de zoekkaarten van Tringa zijn de moeite waard, eveneens geplastificeerd zodat de kaarten niet
kreuken, scheuren of nat worden. Dus: komt dat zien op 19 januari in het Wellant. Graag betalen met
contant geld. Zo nodig kan er ook gepind worden. Wil je om welke reden dan ook rechtstreeks
inkopen doen in de webwinkel van IVN Nederland, dan heb je als IVN-lid altijd 10% korting, maar wel
met een code. Het secretariaat (zie hieronder) heeft die code voor je.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/1
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/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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