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1. Wat gaat er in 2022 veranderen in de natuur? 
 
Op 1 juli 2022 gaat er een nieuwe wet in, waarin alles bij elkaar komt als het over onze 
leefomgeving gaat: de Omgevingswet. Regels over wonen, werken, landbouw, natuur, 
bouwen en luchtkwaliteit gaan veranderen. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag 
er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en 
landschap? Maar gaat die nieuwe wet wel voordelig uitpakken voor de natuur? Nogal wat 
natuurinstanties en -liefhebbers zijn er niet gerust op. Eén ding is zeker: veel zal worden 
gekoppeld aan inspraakprocedures en participatie door vrijwilligers. Daar liggen zeker 
kansen. 
Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat zal zeker ook 
invloed op natuur en natuurbeheer hebben. Het lijkt nu nog ver weg, maar de programma’s 
van de politieke partijen worden nu al in elkaar gezet. Gemeenten nemen veel beslissingen 
die van invloed zijn op de lokale natuur.  
De landelijke Vogelbescherming 
schrijft er dit over. De 352 
gemeenten in Nederland spelen 
vaak een grote rol als het gaat om 
kwaliteit van onze natuur. Denk 
aan het verschil tussen een 
natuurvriendelijke oever in het 
park met zingende kleine 
karekieten, of een strakke 
beschoeiing zonder rietkraag én 
zonder leven. Een bloemrijke berm 
vol insecten, of een kaal gemaaide 
berm. Gif, of gifloos beheer van 
openbaar groen. Wel of geen 
voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Allemaal 
voorbeelden waar de gemeente en dus de gemeenteraad over beslist. 
De nieuwe periode van vier jaar biedt ook aan IVN-ers allerlei kansen. Kijk of niet alleen 
kleine en milieuvriendelijke partijen beïnvloedbaar zijn, maar ook de grote. Probeer originele 
oplossingen, bij voorbeeld door meer groen te bepleiten op industrieterreinen. Kijk waar 
groene zones met elkaar verbonden kunnen worden.   
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2. Van het bestuur 

Wat een gek, enerverend, verwarrend, soms verdrietig jaar hebben we achter de rug. Veel zorg om 

de gezondheid van onszelf en onze familieleden. Alle vrijheden en vanzelfsprekendheden die weg 

vielen en zo veel nieuwe uitdagingen. Ondanks het Coronavirus zijn we voorzichtig actief gebleven. 

Wat ongewijzigd is gebleven zijn onze doelstellingen. Met IVN geloven we nog steeds dat als mensen 

in contact staan met de natuur zij hier enerzijds gelukkiger en gezonder van worden en anderzijds 

beter voor diezelfde natuur gaan zorgen. 

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst werd op 16 januari 2021 gehouden. Maar omdat we aan het 

begin van dit jaar door Corona niet een fysieke bijeenkomst konden houden, werd het een uniek 

samenzijn. Via Zoom. Helaas zal ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie digitaal worden gehouden. Lees in 

deze Nieuwsbrief de uitnodiging. We hopen velen van jullie te zien op het scherm van iPad of pc. Een 

succes was de Zoom Special, een mooie presentatie over Wolven in februari. En ook de ALV in april 

was per Zoom. Toch kon niet alles doorgang vinden. Cursussen werden afgezegd of verplaatst. Na 

twee jaar uitstel hopen we nu dat de Vogelexcursie en het Synfonietta concert in 2022 wel kan 

worden gehouden.  

Zoals altijd zijn we dankbaar voor de steun van onze donateurs. Ook is samenwerking verder 

uitgewerkt, zoals met het Bewaarde Land, Natuurontdekkingscentrum Koudenhoorn, IVN 

Natuurschool en de Groene Bol in Lisse. We hebben het Leids Preventieakkoord getekend. Dit omdat 

we actief willen meedenken over de mentale gesteldheid (eenzaamheid, gebrek aan sociale 

contracten, stress) en gezond eten. Ook dit jaar hebben we meegedaan met de Boerhaave 

Zomerschool 2021 waterdiertjesactiviteit en een bijdrage geleverd aan het Leidse Festival 2030. Het 

was mooi te zien hoe allerlei mensen en organisaties bijdragen aan een betere, eerlijkere en meer 

duurzame wereld. En dan de voorbereidingen voor de NGO om gidsen op te leiden. Wat een prachtig 

docententeam en wat is er veel te doen.  

We hopen na de huidige lockdown 

de activiteiten weer op te pakken. 

In april is er weer een ALV gepland. 

In principe hopen we op fysieke 

bijeenkomst, maar als het niet kan, 

dan digitaal.  

Ik wens, namens  het bestuur van 

de afdeling, iedereen een heel goed 

nieuw jaar en laten we vooral niet 

vergeten dat wij blij mogen zijn dat 

we naar buiten kunnen om te 

genieten van een prachtige natuur.  Moge het nieuwe jaar ons een goede gezondheid brengen en het 

optimisme en kracht om van tegenslagen iets positiefs te blijven zien.  

3. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 22 januari 
 
De besturen van IVN Leidse regio en de KNNV afdeling Leiden nodigen u uit voor een Zoom 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 22 januari 2022 15.30 -17.00 uur. Helaas is het ook dit 
jaar niet mogelijk gebleken om elkaar fysiek te ontmoeten, maar net zoals vorig jaar gaan we 
elkaar zien via ZOOM. Een uitnodiging met link zal spoedig worden verstuurd. 
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Janneke Noordervliet zal 
een erg interessante 
lezing geven. Zij is 
archeologe werkzaam 
bij de Omgevingsdienst 
Midden Holland en 
betrokken bij de huidige 
opgravingen van de 
Romeinse Limes in onze 
omgeving. Zij wil graag 
haar ervaringen over dit 
werk met u delen en 
vertellen over de 
Romeinse Limes in 
Nederland dat nu zelfs 

Unesco werelderfgoed is. 
Ze zal uitleggen hoe en waar de onderzoeken hebben plaatsgevonden en welke vondsten de 
afgelopen tijd zijn gedaan, zoals bij Valkenburg en in Hazerswoude-Rijndijk (aardewerk, 
dierenbotten, metaal etc). 
Interessant voor ons als natuurliefhebbers, is het onderzoek naar het hout dat gevonden 
wordt (jaarringen onderzoek) en de pollen in de ondergrond. Hoe werken die onderzoeken 
en wat levert het op aan informatie? 
  
We kijken er naar uit jullie te mogen verwelkomen op deze zoombijeenkomst, te genieten 
van een interessante lezing, de voorzitters aan te horen en het glas te kunnen heffen op een 
gezond en mooi 2022. 
  

 
 
 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2022/1 
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/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” 


