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Nieuwjaarsreceptie uniek, maar liever volgend jaar anders! 
 
Hoe beantwoord je de vraag: Welke wijze van informeren vind jij het meest effectief om de 
leden van IVN Leidse regio te betrekken en te informeren? Dit was een pollvraag die tijdens 
de ZOOM-Nieuwjaarsreceptie werd gesteld en de uitkomst was duidelijk. Een totaal van 54% 
antwoordde het liefste te willen geïnformeerd via deze Nieuwsbrief; een minderheid per 
aparte email en een enkeling via Bladgroen. Dat is een belangrijk signaal en geeft 
vertrouwen aan de redactie. En natuurlijk aan een ieder van ons een aanmoediging om de 
Nieuwsbrief dan ook maar goed te gebruiken.  
Terug naar Zoom. Zoveel gezichten te zien en dan gezamenlijk het glas te heffen en te 
toosten op een mooi en actief jaar. De regie was in goede handen bij Maddy van Holland en 
de korte praatjes waren interessant. Joop Vlieg die de resultaten van de landelijke enquête 
met ons doornam en Rudi van Venetië die ons informeerde over de geboorte van de nieuwe 
werkgroep “Natuur in Dynamiek”. Het ligt voor de hand, lijkt me, dat we daar binnenkort 
meer over kunnen lezen in de Nieuwsbrief. Herman Breepoel had de poll in elkaar gezet, Ria 
Fijn van Draat hield de chats in de gaten en Wietse Roodenburg sprak de traditionele 
Nieuwjaarsspeech uit. De Nieuwjaarsreceptie per Zoom was uniek, een eerste keer, maar 
hopelijk een gebeurtenis om niet meer te herhalen. Elkaar ontmoeten en de hand te 
schudden is immers zoveel leuker. 
Er werden ons meer vragen gesteld tijdens de receptie en de antwoorden hebben ons toch 
aan het denken gebracht. Wil je meer weten over de toekomstplannen van onze regio? Ja, 
antwoordt de meerderheid, via de ALV en Nieuwsbrief. Een kleinere groep verkoos een 
aparte (Zoom) vergadering. De poll gaf ook een kijkje naar de wensen van de leden. De helft 
van ons ledenbestand doet meer dan 3 keer per jaar als deelnemer mee aan IVN 
publieksactiviteiten in onze regio. Die andere helft dus slechts 1 of 2 keer.  
Ik ga er gemakshalve maar van uit dat de groep dat deelnam aan de receptie representatief 
is voor de 400 leden die onze afdeling telt. Een meerderheid van ons ledenbestand is dus 
actief in een werkgroep, en zij die dat niet zijn, hebben wel de plannen. De vraag wat zou het 
bestuur kunnen doen om je nog meer te motiveren antwoordde men: meer lezingen en 
cursussen.  
Een laatste vraag werd gesteld om te zien waar de interesse lag van de minder actieve leden. 
De reacties gaven aan dat klussen onze leden minder ligt. De voornemens voor dit nieuwe 
jaar zijn veel belovend met veel leden die actief willen worden bij onderzoek in de natuur en 
bij excursies en cursussen. Zodra het kan gaan we aan de slag. 
 
Het bestuur 
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1. Lentevreugd 
 
Rond Lentevreugd speelt op dit moment (januari 2021) een drietal zaken: 
1. De kwaliteitsimpuls in de vorm van een aantal werkzaamheden in het terrein 
2. De formalisering van de status van de werkgroep Lentevreugd 
3. Actualisering van de tekst over Lentevreugd op de website 
Wat het eerste betreft: de werkzaamheden zijn in volle gang en duren nog tot 1 maart. Er 
komt een verhard pad naar het einde van de doorlopende dijk. Daar komt een 
vogelobservatieplatform. Zo kunnen dus ook mensen met rollators of rolstoelen van het 
terrein genieten. 
De kwaliteitsimpuls houdt verder in dat gewerkt wordt aan natuurherstel. Begroeiing zoals 
duindoorn wordt deels verwijderd. Ook wordt er grond afgegraven om natte duinvalleien te 
maken en uit te breiden. De stuw in het moerasgebied zal na reparatie het water in dat 
gebied beter op peil houden. 
Voor het tweede punt is een tekst in voorbereiding die aan het bestuur zal worden 
voorgelegd en na goedkeuring op de website zal verschijnen. 
De geactualiseerde tekst over het terrein is al aan de webmaster voorgelegd en zal naar 
verwachting binnenkort op de website verschijnen. 
 
Oegstgeest, 19 januari 2021 
Lex Burgel  

 
2. Basiscursus: wandelen 
met IVN 
 
Vijf jaar geleden ging de 
Basiscursus Natuur van 
start, met als doelgroep de 
leerkrachten/ ouders/ 
grootouders die van 
zichzelf vonden dat ze te 
weinig wisten van de 
natuur in de eigen 
omgeving om daar leuk en 
inspirerend over te kunnen 
vertellen.  
Zo kwam er een 

Voorjaarscursus, met vier avonden in het Wellant en vier excursies op diverse locaties, en 
een Najaarscursus, met drie evenementen. 
Toen het aantal aanmeldingen na twee jaar wat tegenviel, en ook een aantal leden van het 
team moest afhaken, besloten we de opzet te vereenvoudigen: geen theorie meer in de 
school, alle informatie neerleggen in een handzaam boekje. De activiteit kwam dus neer op 
het maken van wandelingen op zaterdagochtend, waardoor de cursus goedkoper werd en 
organisatorisch minder belastend. Dat laatste bleek ook te gelden voor onze cursisten, die 
zich niet meer op een woensdag- of donderdagavond, nog nahijgend van de huiselijke 
beslommeringen, naar de school hoefden te reppen.  
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Succes! Voldoende aanmeldingen, altijd meer dan 20 deelnemers, enthousiast publiek. 
Daarom was het ook heel erg jammer dat dit jaar zowel de voorjaars- als de najaarscursus 
moest worden afgeblazen.  

Door allerlei 
omstandigheden, 
werkbelasting, 
leeftijd, gezondheid, 
is er volgend jaar 
geen team meer om 
deze cursus te 
realiseren. Het zou 
jammer zijn als dit 
populaire onderdeel 
van ons programma 
zou komen te 
vervallen.  
 
Vandaar de oproep: 
wie willen het 
overnemen? Voor de 

iets minder bejaarde en energieke IVN’ers die hiertoe bereid zijn, is al het materiaal 
beschikbaar, namelijk: 

• Digitaal de informatie over de excursielocaties 

• Digitaal de inhoud van de boekjes voorjaar (bomen, bloemen, vogels, het duin) en 
najaar (zaadverspreiding en bladval, vogeltrek, paddenstoelen) 

• In druk: nog 20 boekjes voorjaar 2020 en najaar 2020, nog goed te gebruiken volgend 
jaar 

• Nog 20 exemplaren van de mooie Belgische zoekkaart “Zwammen in bossen” 
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hans ter Mors, hanstermors@xs4all.nl,  
om al het bovenstaande in ontvangst te nemen en voor alle details over deze leuke en 
eenvoudig te organiseren cursus.  
 
Hans ter Mors 
 
3. De Werkgroep Natuur in dynamiek nodigt je uit voor een pilotbijeenkomst op 1 maart 
aanstaande van 20:00 tot 22:00 uur 
 
De afgelopen zomer is de IVN-werkgroep ‘Natuur in Dynamiek’ van start gegaan, met als 
ondertitel: de invloed van mens en klimaat op de natuur. We onderzoeken de gevolgen van 
klimaatverandering voor mens en natuur. We kijken naar de oorzaken en naar wat wij eraan 
kunnen doen.  
Centraal staat onze interesse voor de dynamiek van de natuur: hoe reageren planten en 
dieren op veranderingen. We zijn geen doemdenkers, maar de achteruitgang van de 
biodiversiteit laat ons niet koud. Dat de natuur steeds gelijkvormig wordt vinden we dus 
ongewenst. De werkgroepleden zijn nu door middel van literatuurstudie hun kennis aan het 
vergroten. Zo werken we aan een project, waarin onze kennis over de verschillende 
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landschappen (duinlandschap, zee, zoetwater,  veenweidegebied, de stad) in onze regio bij 
elkaar brengen.  
 
We willen dit jaar een activiteit opzetten voor natuurgidsen. Of dat een cursus wordt, een of 
meer workshops met excursies, of iets anders, dat is nog open. En op termijn overwegen we 
activiteiten in het kader van Natuur in Dynamiek voor breed publiek.  
 
We nodigen jullie uit om tijdens een online pilotbijeenkomst te reageren op onze plannen, 
die we jullie op deze avond gaan voorleggen. Dit alles zal op maandagavond 1 maart van 
20.00 -22.00 uur plaatsvinden.   
• Kom op met jullie kennis en vragen over klimaat , natuur en biodiversiteit. 
• Denk mee over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. 
• Laten we samen ook bezig zijn met vragen: wat kunnen we er aan doen. 
• Vertel welke onderwerpen je mist en waarover je dus meer zou willen horen.   
 
Doe je ook mee?  Stuur dan een mailtje naar:  Rudi.vanvenetie@gmail.com  om je aan te 
melden. Je ontvangt dan de ZOOM-link met een korte handleiding ‘hoe te zoomen’ voor 
deze sessie.  
Zoomen is niet erg moeilijk, je moet het alleen een keer gedaan hebben.  
 
Namens de werkgroep Natuur in Dynamiek 
Rudi van Venetie 
 

 
4. Online winkel van het IVN 
 
IVN-leden hebben – met 
uitzondering van boeken - altijd 
10% korting in de online winkel van 
IVN (met onderstaande code). 
Hieronder een korte instructie hoe 
dan gaat.  
Op de landelijke site van IVN 
(www.ivn.nl) is in het rijtje 
bovenaan, Nieuws – Activiteiten – 
Afdelingen, aan de rechterkant een 
nieuw item WINKEL verschenen. 
Als je op het woord Winkel klikt, 
kom je op de pagina’s met artikelen 

die de winkel verkoopt. 
Kijken kost niets en om alleen rond te kijken hoef je niet in te loggen of iets van dien aard. 
Als je iets wilt bestellen, is het wel nodig dat je op de pagina van het artikel zelf bent. Je klikt 
dan op “in winkelwagen”. Je kunt verder winkelen en nog meer artikelen in je winkelwagen 
leggen. Standaard staat het aantal exemplaren van een artikel op 1, maar dit kun je naar 
believen aanpassen. Als je klaar bent met je winkelwagen, vul dan de kortingscode voor 
leden in. Dat is: IVN-LID-1202. 
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Om verder te gaan, moet je je gegevens invullen, je adres, het afleveradres en het adres 
waar de rekening heen moet. De rekening moet gewoon naar jezelf, in géén geval naar onze 
penningmeester Joop! Je kunt je meteen registreren dan kun je in het vervolg makkelijker 
bestellen; je moet dan een account aanmaken met een wachtwoord. 
Je moet wel direct betalen, bijvoorbeeld via Ideal. De korting wordt meteen verrekend. 
De verzendkosten zijn € 3,25. 
 
Ria Fijn van Draat 
 
5. Oproep: wie heeft er zin om te wandelen? 

Is er misschien iemand die zelf gaat wandelen en het leuk vindt om dat samen met mij te 
doen? En mij dan spelenderwijs meer wil leren over de planten, vogels etc., die we 
onderweg tegenkomen? Bijvoorbeeld 1x per week? Ik ben lid van IVN Leidse regio en kan op 
diverse dagen in de week. Ik woon in Zoeterwoude-Rijndijk. Met vriendelijke groet, Mandy 
Gahrmann, 06-15247696. 
Mandy is voornemens de NGO te doen! 
 

6. Nieuwe leden 

Wij mogen ons verheugen met een nadrukkelijke stijging van het aantal leden. In 5 jaar bijna 
een verdubbeling! Het aantal donateurs is wederom gedaald. In 2020 hebben we 28 nieuwe 
leden kunnen verwelkomen en we hopen hen spoedig te ontmoeten bij de ALV, excursies en 
cursussen. 
Het ledenbestand ontwikkelde zich als volgt: 

 

 

IVN Leidse regio 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020  

Leden 168 197 197 202 215 220 

Landelijke leden 34 50 71 93 132 151 

Ereleden 6 7 9 8 13 13 

Huisgenootleden 7 9 8 12 13 17 

Totaal leden 215 263 285 315 373 401 

Donateurs 134 130 125 118 94 87 

       

 

7. Buitenlessen in de buurt 
 
‘Wil je ook leuke groene activiteiten voor kinderen begeleiden?’ 
 
In de Nieuwsbrief van vorig jaar november hebben jullie kunnen lezen dat Stichting Naar 
buiten! subsidie van IVN Leidse Regio heeft toegewezen gekregen om een natuur-educatie-
project voor basisschoolkinderen te ontwikkelen. 
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Voorheen verzorgde de gemeente Leiden een enorm rijk aanbod aan natuureducatie gericht 
op basisscholen. Door beleidsveranderingen in de afgelopen 8 jaar is er nog een klein NDE-
team werkzaam die geen uitvoerende rol meer heeft maar wel een adviserende.  
 
Daarnaast werd de druk in het onderwijs zo hoog dat er ook veel minder werd ingetekend op 
activiteiten en kinderen dus veel minder praktisch natuuronderwijs buiten kregen.  
En daar wil Stichting Naar buiten! samen met IVN Leidse regio verandering in brengen! 
 
Het doel van het project ‘Lekker buiten leren!’ of de Groen doet Goed versie 'Buitenlessen in 
de buurt' is dat buitenles een vast onderdeel wordt van het onderwijsprogramma.  
 
Onderzoek toont al jaren aan dat buitenlessen een positief effect hebben op de leer- en 
beweegprestaties van kinderen. Kinderen kunnen zich na een les in de buitenlucht in de klas 
weer beter concentreren en de lesstof, die ze buiten spelenderwijs meekrijgen, blijft beter 
hangen. Daarnaast dragen natuuractiviteiten/-avonturen in je jeugd bij aan het zorgdragen 
voor de natuur op latere leeftijd. 
 
Buitenlessen inbedden in het onderwijsprogramma gaat niet vanzelf en vraagt om 
begeleiding en ondersteuning van de leerkracht en expertise van het IVN Leidse Regio. 
 
Mij is gevraagd hieraan mee te werken, en ik zou graag zo veel mogelijk IVN-ers betrekken 
en begeleiden die aan dit leuke project willen meewerken als de scholen straks weer 
opengaan. Mijn oproep aan jullie is nu dan ook om je aan te melden bij mij voor meer info 
en een uitnodiging voor een eerste (online) brainstorm midden/eind februari. Aanmelden 
kan via moor.handels@gmail.com  
 
Groeten, 
Moor Handels 
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8. Aan de slag met je telefoonapp Obsidentify! 
 
Obsidentify is een app op je smartphone waarmee je soorten uit de natuur op naam kan 
brengen. Denk aan planten, spinnen, zoogdieren, vogels, paddenstoelen, vissen, vlinders, 
insecten, enzovoort. 
De werkgroep’ Ontdek natuur in je buurt’ organiseert deze workshop online. Die workshop 
zal bestaan uit twee bijeenkomsten van een uur op de donderdagen 11 en 18 maart van 
20.00 - 21.00 uur.  
De eerste avond gaat over het gebruik van de app en hoe je je waarnemingen nuttig kunt 
maken door ze te delen met de website www.waarneming.nl. Op de tweede avond zullen 
we verder ingaan op het gebruik van de app, ervaringen uitwisselen en vragen 
beantwoorden. Het aantal deelnemers zal beperkt zijn, zodat er voldoende aandacht is voor 
iedereen. 
Je kunt inschrijven voor de workshop bij maddyvanholland@ziggo.nl.  Vergeet vooral niet te 
melden wat voor soort telefoon je hebt: een iPhone of een Android. Opgeven kan vanaf nu; 
vol = vol. Je ontvangt later een bevestigingsmail met de link om op de eerste avond in te 
loggen. Daar voegen we ook een korte zoomhandleiding bij. 
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/2 
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 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”.  
De foto’s in deze uitgave zijn van Hugo Woudenberg (werken in Lentevreugd) en de redactie. 
De foto op blz. 4 is een zeehond die even boven water komt om adem te halen. De zwam op 
pagina 1 is de gele trilzwam. 


