De kop van deze Nieuwsbrief toont elke keer een ander verschijnsel in de natuur. Het kan een vogel
zijn, een vlieg, een bloem, een paddenstoel, vul maar in. Eigenlijk is dat tegen de regels, want op
iedere public relations-cursus leer je, dat het van belang is om als organisatie toch vooral
“herkenbaar” te zijn. Zie de dagbladen en de omroepen. Maar ja, variatie biedt ook wel weer
voordelen. Het plaatje hierboven is duidelijk winters. En in de zomer laten we weer de uitbundig
bloeiende plantenwereld zien. Iets anders dat mogelijk opvalt is, dat de foto dit keer een zoogdier
laat zien: een damhert. Dat gebeurt niet zo vaak. Het aantal soorten zoogdieren dat we in
Nederland kennen valt weg bij vergelijking met het aantal soorten kruiden, paddenstoelen,
insecten en vogels. En laten we eerlijk zijn: wanneer zie je in onze buurt nu een zoogdier in het
wild? Ja, hazen in de polder. Een incidentele eekhoorn in het bos. De rosse woelmuis laat zich een
enkele keer nog wel eens zien overdag. Daar blijft het bij.
Het is dan ook niet zo vreemd om te lezen dat ecologen zich al jarenlang zorgen maken over de
kleine marters, meer in het bijzonder over de hermelijn. De achteruitgang is zonder gericht
onderzoek lastig te onderbouwen, maar verspreidingsdata verzameld binnen citizenscienceprojecten geven wel enig inzicht. Hieruit blijkt dat bescherming geen overbodige luxe is. De
Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging heeft in 2017 in het tijdschrift
Zoogdier een artikel gepubliceerd over hoe de leefomgeving van kleine marters kan worden
verbeterd. Ook is er op aanvraag een brochure beschikbaar waarin staat welke maatregelen
mogelijk zijn. In een gezond landschap horen bunzings, wezels en hermelijnen gewoon thuis.
1. Om vast in uw agenda te zetten!
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 18
januari 2020
De besturen van IVN Leidse regio en van
de KNNV afdeling Leiden nodigen u uit
om op zaterdag 18 januari 2020 onze
Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden en
donateurs bij te wonen.
Na een kop thee of koffie zal er een
lezing zijn (rond 14.30 uur); het
onderwerp blijft nog even een
verrassing. Daarna kunnen we - onder
het genot van een drankje - elkaar
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ontmoeten. En dit vindt allemaal plaats in het Wellantcollege, Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest.
Heeft u zin om de 18de mee te helpen bij het klaarzetten of opruimen? Heel graag! En heel fijn als u
dit even laten weten: maddyvanholland@ziggo.nl.
2. Maak op zondag 22 maart 2020 een vogelwandeling gecombineerd met een concert in
Voorschoten
Op zondag 22 maart 2020 organiseert het orkest “Sinfonietta Voorschoten” in samenwerking met
ons een vogelwandeling, gecombineerd met een concert. Dit vindt plaats in Voorschoten. Vogels
spelen in beide activiteiten de hoofdrol.
De excursie wordt gehouden in het Berkhoutpark en na de wandeling kunt u aan de overkant van
de straat - in de Kruispuntkerk - een kop thee of koffie drinken. Aansluitend zal Sinfonietta
Voorschoten u meenemen
op een muzikale vogelreis.
Het programma wordt
twee keer aangeboden.
De 1e wandeling is van
13:00 -14:00 uur; het
concert vindt vervolgens
plaats van 14:30 tot 15:30
uur.
De 2e wandeling is van
14:30 -15:30 uur; het
concert wordt dan
aansluitend tussen 16:00
en 17:00 uur gegeven.
De mogelijkheid om bij
slecht weer de wandeling
te vervangen door een
lezing over vogels in de Kruispuntkerk wordt nog onderzocht. Voor mensen die te slecht ter been
zijn om mee te wandelen wordt mogelijk een alternatief geboden.
Meer informatie o.a. over kaartverkoop: zie vanaf januari 2020 onze website
ivnleiden@hotmail.com.
3. Jonge eiken en gewone esdoorns gezocht!
Door de massale essentaksterfte is het essenbestand in Zuid-Holland incl. het Ommedijkse Bos voor
90% aangetast of zelfs afgestorven. Dit probleem doet zich vooral voor in hakhoutgebieden.
Hierdoor ontstaan er licht doorlatende bospercelen met een gigantische verruiging tot gevolg, wat
natuurlijke bosverjonging vrijwel onmogelijk maakt.
Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat de percelen zo snel mogelijk weer worden aangeplant ,
maar dan met een gevarieerde beplanting die wel geschikt moet zijn voor het hakhoutbeheer.
Zo hebben we de laatste jaren al honderden nieuwe boompjes aangeplant zoals zwarte els,
lijsterbes, hazelaar, (inheemse) vogelkers enz. De zomereiken zijn echter in de minderheid.
We zouden deze soort graag meer in het bos willen hebben. Dit geldt ook voor de gewone
esdoorns.
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Dacht men tot voor kort nog heel negatief over de gewone esdoorn, tegenwoordig krijgt deze soort
steeds meer positieve belangstelling. Zeker als vervanger van de es wordt hij steeds vaker
aangeplant.
Ik wil daarom iedereen met een grote tuin, volkstuin of iets dergelijks vragen om de ogen open te
houden voor vooral jonge eikjes en gewone esdoorns. Graag uitsteken! Wij zijn er blij mee. Andere
boomsoorten zijn natuurlijk ook welkom.
Vriendelijke groet,
Johan Kieft (jjkieft@ziggo.nl)
4. Natuuronderhoud met het IVN
Alle zaterdagen in november t/m half maart 2020. Tijdstippen: tussen 10:00 en 14:00 uur.
Natuuronderhoud op een paar locaties. Zagen en snoeien op mooie plekjes in de natuur. Iedere
hulp is welkom! En.....het spaart de sportschool uit.
Inlichtingen: jjkieft@ziggo.nl of 071-8877694 en wissel@casema.nl.

Het bestuur van de IVN Leidse regio en de redactie van deze nieuwsbrief
wensen u hele fijne feestdagen en wat 2020 betreft: dat het maar voor u,
voor ons allemaal en voor de natuur een goed en mooi jaar mag worden!
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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”.
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