Het jaar van de Wilde eend
Al een tijdje zijn we bezig elk jaar een naam te geven. Voor de Chinezen is 2020 het Jaar van de Rat.
Voor de zoogdiervereniging is 2020 het Jaar van de Mopsvleermuis. In het wereldje van vogelaars en
vogelbeschermers is het elk jaar een vogel, die op de Rode Lijst staat, waarvoor op zo’n manier extra
aandacht wordt gevraagd. Vorig jaar was de wulp aan de beurt. Dit jaar wordt het Jaar van de Wilde
eend.
Op zich is dat verrassend, want de wilde eend is buitengewoon algemeen. Zo gewoon is hij, dat we
nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch
is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen,
bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare
afname.
En dat is nog niet alles. Het mysterie wordt groter als we weten dat de afname beperkt blijft tot
Nederland. In onze buurlanden lijkt er niets aan de hand te
zijn. Ook vreemd is de scheefgegroeide verhouding tussen de
geslachten. In eenden-termen: tussen woerden (mannetjes)
en eenden (vrouwtjes). Er zijn veel meer mannetjes dan
vrouwtjes. En hoe verhoudt dit alles zich tot de groei van het
aantal krakeenden in Nederland? Een groei die bijna parallel
lijkt te lopen met de afname van het aantal wilde eenden.
De onderzoekers willen zich in eerste instantie gaan
concentreren op het lot van de kuikens. Het is dus vooral de
overlevingskans van de jonkies, die nu aan de orde is.
Hoeveel jonge eendjes worden er uiteindelijk groot? Met de
hulp van het publiek willen we meer gegevens verzamelen
om deze vraag te beantwoorden. Interesse? Kijk op:
https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-wilde-eend.
1. Duincursus voorjaar 2020
Eind 2016 koos het Nederlandse publiek onze Hollandse Duinen als één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland. Enkele maanden daarvoor was al het initiatief genomen om het
Nationale Park Hollandse Duinen te stichten. Een Duincursus helpt je om nog meer te genieten van
dit landschap.
De Duincursus van IVN Leidse Regio bestaat uit drie avonden en drie excursies die achtereenvolgens
gaan over het ontstaan van de duinen en de verschillende duinlandschappen in de regio Leiden en
over de fauna en de flora in deze duingebieden. In de duinen spelen de wind, zand, zout en kalk een
grote rol. Deze zijn in hoge mate bepalend voor de landschapstypen en de flora daarin en deels ook
voor de fauna. De excursies sluiten steeds aan op de thema’s van de cursusavonden.
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De cursusavonden zijn op donderdag 14 mei, donderdag 4 juni en donderdag 18 juni.
Plaats: Wellantcollege, Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Voorkennis is niet vereist .
Op zaterdag 16 mei verzorgen we een fietsexcursie door de verschillende duinlandschappen. Op
zaterdag 6 juni en zaterdag 20 juni wandelen we in de duingebieden Meijendel en Berkheide. De
excursies zijn van 9.00 - 12.00 uur. De fietsexcursie begint ook om 9.00 uur maar zal iets langer
duren. Hierover wordt u na inschrijving nader geïnformeerd.
Kosten: € 47.- inclusief koffie en thee op de
avonden en toegang tot het duinterrein.
Aanmelding en meer informatie:
ivnduin@gmail.com of telefonisch 0620025337 (Wim van der Ham).
2. IVN Zomerweek 2020 van 31 juli tot en
met 7 augustus 2020
Stichting IVN Zomerweek organiseert
jaarlijks een compleet verzorgde
vakantieweek voor natuurliefhebbers. Een
actieve week waarin natuurbeleving,
landschap en cultuurhistorie centraal staan.
Ieder jaar doet de IVN Zomerweek een mooie plek in Nederland aan. In 2020 zal dat het Groningse
plaatsje Vierhuizen zijn. We verkennen uiteraard het Lauwersmeergebied maar ook het oude
kustlandschap van Groningen en Friesland, met de oude dijken en wierdedorpen en het prachtige dal
van het Reitdiep. Voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers is er veel te zien en te beleven.
Kom je ook naar de IVN Zomerweek in de periode van 31 juli tot en met 7 augustus 2020?
Voor informatie en aanmelden kun je terecht op onze website www.ivn.nl/ivn-zomerweek .
Tot ziens in Vierhuizen!
Voor verdere informatie, vragen en/of suggesties, kun je contact opnemen met Herman Offereins via
het volgende mailadres: ivnzomerweek@gmail.com. Het postadres is: Stichting IVN Zomerweek,
Bronsveenlaan 59, 9665 AB Oude Pekela. Je kunt Herman Offereins bellen op nummer 06-28487015.
De locatie van de IVN Zomerweek 2020 wordt: Robersum Recreatie, Panserweg 5, 9975 VZ te
Vierhuizen.
3. Zondag 22 maart 2020: 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.
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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.
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4. Kwartaalfolders
De laatste kwartaalfolder op papier van IVN Leidse regio is een feit! De folder blijft te downloaden op
onze site. Kijk op de Homepage onder het Menu bij Downloads. Alle activiteiten staan ook uitgebreid
op de site bij Activiteiten. Buitenstaanders kunnen de folder ook per e-mail toegestuurd krijgen; geef
dan het mailadres op via ivnleiden@hotmail.com. IVN-leden en -donateurs krijgen hem elk kwartaal
al per mail. De Werkgroep Public Relations denkt verder na over hoe we geïnteresseerden goed gaan
bereiken. Heeft u ideeën hierover? Neem dan contact op met maddyvanholland@ziggo.nl.
5. Noteer vast! Algemene ledenvergadering op woensdag 25 maart
De Algemene ledenvergadering van IVN Leidse regio is op woensdag 25 maart in het MEC Leiderdorp,
van Diepeningenlaan 110 (e), 2352 KA Leiderdorp. Op deze vergadering valt de beslissing over de
financiële steun projectaanvragen. Een uitnodiging met agenda volgt.

6. Workshop Planten en insecten herkennen en waarnemingen registeren met behulp van
telefoonapps
De workshop Planten en insecten herkennen en waarnemingen registeren met behulp van
telefoonapps wordt op woensdag 18 maart van 19.00 - 21.30 uur in Leiderdorp voor de derde keer
gehouden. De mensen die zich eerder hebben opgegeven en nog niet meegedaan hebben, worden
als eersten uitgenodigd. Bent u geïnteresseerd en heeft u zich nog niet aangemeld, dat kan vanaf nu
bij maddyvanholland@ziggo.nl.
7. Natuurkoffers
Zoals sommigen weten heeft onze afdeling vier natuurkoffers; voor elk is een seizoen het onderwerp.
Zo'n koffer is een goede leidraad – bijvoorbeeld - bij een bijeenkomst in een tehuis met ouderen.
Onlangs bleek, dat van de zomerkoffer de dvd "ZOMERBEELDEN" met PowerPoint presentatie
verdwenen is! Onze secretaris Ria Fijn van Draat wil graag weten waar deze dvd is gebleven. Als je
hem in de afgelopen jaren nog gebruikt heb, wil zij dat ook graag weten en ook wanneer dat was. Dit
om het spoor te kunnen volgen. Reacties graag naar Ria, ivnleiden@hotmail.com.
De koffers zijn bij mij te leen. Binnenkort hopelijk weer alle vier compleet!
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8. Oproep Paddenpatrouille Leiden
De afgelopen tien jaar hebben we de paddenpopulatie aan het Stadspolderpad en de Broekweg zien
crashen. Als we de resterende padden willen redden, is het nu tijd voor actie! We gaan dit voorjaar
(grofweg van half februari tot half april, maar het hangt natuurlijk van de padden af) eerst maar eens
handmatig overzetten in de avonduren. Dan kunnen we hopelijk ook gelijk vaststellen waar er nog
padden/kikkers/salamanders zitten, over de hele lengte van de Broekweg. Natuurlijk gaan we ook
tellen en de resultaten doorgeven via padden.nu.
Aan de hand van die informatie ga ik dan in overleg met de ecologisch adviseur van de gemeente
kijken waar en hoe inrichting en beheer van de sloten beter zouden moeten, en of er verder
maatregelen nodig zijn. Pas daarna gaan we kijken of we willen uitbreiden naar andere locaties en/of
activiteiten; dit jaar wordt dus echt een pilot.
Voor het overzetwerk zijn veel mensen nodig. Ervaring is niet vereist, ik zorg voor instructie. Het is de
bedoeling dat iedereen tijdens de paddentrek een vaste avond per week vrijhoudt. Kinderen kunnen
helaas niet meedoen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan kun je mailen naar corinnav@xs4all.nl.
Corinna Vermeulen

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/2
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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