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1. De Algemene Ledenvergadering van 20 april jl. 
 
Onlangs hebben we weer een kans gehad om elkaar te ontmoeten, dit keer tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022. Een drukke agenda, met het vaststellen van 
de notulen van de vorige ALV, en het goedkeuren van het Jaarverslag 2021, het Financieel 
verslag 2021 en het Jaarplan 2022. Vooral het financieel verslag is van belang en werd na de 
bevindingen van de kascommissie goedgekeurd. Wederom een mooi stukje werk van onze 
penningmeester. Een belangrijke ALV omdat drie bestuursleden afscheid namen en drie 
leden de vrijgekomen plaatsen innamen. De ALV bedankte de aftredende bestuursleden 
Joop, Maddy en Ria en wensten de nieuwe bestuursleden Wim, Ant en Astrid succes. Een 
nieuwe kascommissie werd geïnstalleerd en onze vertrouwenscontactpersoon Sonja Meijer 
was bereid nog een jaar door te gaan. Nog meer felicitaties. Dit keer voor 9 jubilarissen die 
25 jaar lidmaatschap kunnen vieren. De vergadering werd gesloten en we konden na een 
pauze, genieten van een uitstekende presentatie van Ernst Schrijver van ARK over Leve(n) de 
Noordzee.  

 
 
Het nieuwe bestuur vlnr: Wim van der Ham penningmeester, Astrid Veerman secretaris,  
Wietse Roodenburg voorzitter, Herman Breepoel Algemeen en Ant Brandenburg vice-
voorzitter. 
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2. Wordt ook jouw tuin een groene tuin? 
 
Ja! Wij van IVN steunen het initiatief “Groene tuinen Hollandse Duinen!” De Leidse regio is 
een belangrijk onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen, het bijzondere en 
afwisselende gebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. En ook jij kunt je steentje 
bijdragen aan het vergroten en vergroenen van het nationaal park. Als we allemaal slechts 
een derde van onze tuin zouden betegelen en de rest met groen zouden inrichten, dan 
krijgen we er in Nederland een natuurgebied zo groot als het Nationaal Park de Hoge Veluwe 
erbij. En als je samen de straat of buurt groener maakt, dan krijg je ook meer sociale binding 
met je buren: groen maakt een straat gezelliger.  
Kijk op www.groenetuinen.nl en doe mee. Een groene tuin kan zo natuurlijk mogelijk 
ingericht worden. Met weinig tegels en veel streekeigen planten. En denk bijvoorbeeld aan 
nestkastjes voor vogels of een bijenkast.  Samen verbeteren we zo de biodiversiteit, 
vergroten en vergroenen we het nationaal park en brengen we de natuur naar de stad. 
Groene Tuinen in Hollandse Duinen is een initiatief van Nationaal Park Hollandse Duinen en 
partners. Het project draagt bij aan verschillende maatschappelijke opgaven zoals 
klimaatadaptatie, stimuleren van de biodiversiteit, tegengaan van verlies van schoon grond- 
en drinkwater en sociale cohesie in de buurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Meer leren over de wilde bijen? Let op: twee activiteiten waarvan de eerste al op 2 mei 
plaatsvindt! 
 
Als vervolg op de workshop “bijen tellen voor beginners” houdt Gerard van der Klugt een 
lezing over de grote diversiteit en leefwijze van de wilde bij. De nadruk van de lezing ligt op 
het leren herkennen van groepen en voor een deel ook afzonderlijke soorten die voorkomen 
in Leiden en directe omgeving. 
 
Tijdstip:  Maandag 2 mei van 20.00 - ±21.30 u 
Plaats: MEC Oegstgeest 
Adres: de IJsbaan, Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ 
Meer informatie website IVN Leids regio 
www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio 
 
Aanmelden is nodig i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen: ontdeknatuur@gmail.com 

http://www.groenetuinen.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/leidse
http://www.ivn.nl/afdeling/leidseregio
mailto:ontdeknatuur@gmail.com
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Op vrijdagmiddag 10 juni van 14,00 tot ongeveer 16.00 uur houden we ook nog een 
bijenexcursie op de Bult te Leiden. 
We verzamelen om 14.00 uur bij de opgang naar de Bult; Roomburgerweg ten zuiden en t.o. 
de woonboten. Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. 
Aanmelden is nodig i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen: ontdeknatuur@gmail.com. 
 
De twee foto’s bij dit stukje zijn van Gerard van der Klugt en tonen links een tuinhommel en 
rechts een steenhommel.  
 

4. Onze nieuwe penningmeester 
Ik ben Wim van der Ham, geboren in Leiden op 15 
september 1957. Ik woon in Wassenaar samen met 
Birgit, mijn dochter Liza en de tweeling Esther en Lukas. 
In het dagelijks leven werk ik bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Een baan die ervoor zorgt dat 
ik veel achter de computer en in vergaderzalen zit. Ik 
vind het dan ook erg fijn om in mijn vrije tijd de natuur 
in te gaan en gelukkig is die in mijn woongemeente 
volop aanwezig. In 2017/2018 heb ik de 
Natuurgidsenopleiding gevolgd en geef ik regelmatig 
excursies in mijn adoptieterrein De Hertenkamp in 
Wassenaar. Daarnaast ben ik mede-coördinator van de 
Duincursus van IVN Leidse regio, die gelukkig na 2 jaar 
weer van start kan gaan. Ook ben ik lid van de 
Vogelwerkgroep Meijendel en heb ik bestuurlijke 
ervaring opgedaan bij een plaatselijke 
scoutingvereniging.   
 
5. De reuzenalbatros en zijn gevleugelde vrienden 
 
Op zondagmiddag 22 mei organiseert Kamerorkest Sinfonietta Voorschoten in 
samenwerking met IVN Natuureducatie een vogelwandeling met aansluitend een concert. 
Het programma wordt twee maal uitgevoerd.  
 
De middag start bij het (kerk)gebouw Het Kruispunt met een wandeling onder leiding van 
gidsen van het IVN Natuureducatie in het nabijgelegen Berkhoutpark. We willen mensen 
enthousiast maken, verwonderen en betrekken bij de natuur en die hele gevarieerdheid van 

http://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio
mailto:ontdeknatuur@gmail.com
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de vogelzang laten horen. Een ervaren gids neemt je graag mee op ontdekkingstocht. Als je 
een verrekijker hebt, neem die dan mee. Dan kun je de details, kleuren en tekening van de 
veren goed zien.  
Na de wandeling volgt het concert van Sinfonietta dat helemaal gewijd is aan vogels. 
Annemarie laat in een melodische hobosolo van Respighi horen hoe de duif neuriënde en 
koerende geluiden maakt. ‘Ik associeer een duif met vrede’, legt ze uit. ‘De melodie straalt 
iets lichts uit en een vredige rust. Het koeren van de duif kent een karakteristiek ritme: 
gewone noot, lange noot, korte noot en dat kan je terug horen in de muziek’.  
Daniëlle laat in haar fluitsolo van Vivaldi een serie tingelende variaties van de putter horen. 
‘De putter maakt een heel markant geluid, waarbij je steeds twee tonen afwisselend hoort’, 
vertelt ze. ‘Het gezang van de putter is uitbundige en energiek’. 
 
Luister ook naar de zwaan, de koekoek, de kip en de ekster en zweef mee met de 
reuzenalbatros, die de melodieën 
oppikt van de landen waar hij 
overheen vliegt.  
 
Let op: Voor mensen die moeilijk 
een uur kunnen wandelen, is er 
een lezing over vogels  in de kerk. 
Graag deze deelname apart 
vermelden. 
 
Tijdschema:  
Eerste wandeling om 13 uur, koffie/thee/limo om 14 uur, 1e concert om 14:30 uur. 
Tweede wandeling om 14:30 uur, koffie/thee/limo om 15:30 uur, 2e concert om 16:00 uur. 
De duur van het programma, vanaf wandeling t/m concert is ca. 2,5 uur.  
 
Voor meer informatie: www.sinfoniettavoorschoten.nl en www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio.  
Kaartverkoop (€ 15,00 voor volwassenen; €12,50 voor kinderen) zie: 
www.sinfoniettavoorschoten.nl 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2022/5 
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, Astrid Veerman (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”. 

http://www.sinfoniettavoorschoten.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio
http://www.sinfoniettavoorschoten.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio
http://www.ivn.nl/leiden
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