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IVN en coronamaatregelen 

Op 19 mei zijn de coronamaatregelen licht versoepeld. Het advies vanuit IVN is volledig in lijn 
met de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, maar uiteindelijk maken afdelingen zelf een 
afweging wat zij vinden dat door kan gaan volgens de geldende maatregelen. Het Bestuur 
van IVN Leidse regio vindt het te vroeg om de publieksactiviteiten in gang te zetten. Nog even 
geduld dus aub......... 
We hoopten dat stap 2 zou betekenen dat we ons excursie- en activiteitenprogramma weer 
konden opstarten. Recreatie in de buitenlucht in gezelschappen is vanaf 19 mei immers weer 
toegestaan. De beperkende factor voor onze excursies en activiteiten is echter 
de groepsgrootte. Die verandert niet en dat betekent dat we alleen excursies mogen 
verzorgen voor maximaal 2 volwassenen of voor een gezin/huishouden. Voor het begeleid 
bezoeken van onze natuurgebieden geldt helaas geen uitzondering. Er wordt wel gekeken 
naar de mogelijkheden kleinschalige excursies op aanvraag aan te bieden. Natuurlijk met 
inachtneming van die groepsgrootte en alle richtlijnen uit ons coronaprotocol. Daarnaast zijn 
excursies voor kinderen t/m 12 jaar wel mogelijk. Voor hen geldt de maximale groepsgrootte 
niet. Voor het opstarten van het hele excursieprogramma moeten we het kabinetsbeleid ten 
aanzien van de groepsgrootte afwachten. Mogelijk is dat pas in juli, maar Minister De Jonge 
gaf aan dat het zeker denkbaar is dat het sneller gaat. Het kabinet kijkt per week naar de 
situatie en natuurlijk houden we dit nauwlettend in de gaten.  
Wil je weten of en wanneer er bij jou in de buurt weer activiteiten worden georganiseerd ? 
Check of er extra informatie is met betrekking tot de activiteit op onze website. We zullen de 
overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen.  
Het bestuur 
 
1. Stoepplantjessafari’s IVN in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 
 
André Biemans en ik zijn sinds 2020 betrokken bij stoepplantjes via de Hortus botanicus 
Leiden. Daar hebben we botanisch stoepkrijten leren kennen. Dat houdt in dat je 
stoepplantjes onder de aandacht brengt door met stoepkrijt een cirkel om of een pijl naar 
een stoepplantje te tekenen en de naam erbij te zetten. Een heel korte extra tekst kan ook, 
uitgebreide teksten zijn sowieso niet mogelijk.  
In Engeland, maar ook in Nederland, is stoepkrijten lang niet overal – officieel – toegestaan. 
Dat wetende maakt het nog wat leuker om te stoepkrijten, al ken ik de regels hiervoor in 
Leiden en buurgemeentes niet. Het risico is hoe dan ook nul: we leven in Nederland, dus het 
wordt overal gedoogd. 



2 
 

Als je een goed belopen traject krijt vallen bekrijte stoepen goed op. Al tijdens het krijten 
krijg je veel aanspraak, zonder uitzondering nieuwsgierig en positief geïnteresseerd.  
Dinsdag 13 april was de nationale buitenlesdag waarop stoepplantjes een thema waren. Het 
leek daarom een goed idee het weekend daarvoor aandacht te geven aan stoepplantjes.  
Als lid van de IVN-werkgroep Leiderdorp heb ik de andere leden benaderd of ze mee wilden 
doen met botanisch stoepkrijten in Leiderdorp. Niet iedereen kende dit fenomeen, het 

vergde enige uitleg. Uiteindelijk deed 
iedereen die kon mee, de een wat 
aarzelender dan de ander.  
 
De opzet was dat iedereen in en bij de 
straat waar men woont een korte route 
van botanisch stoepkrijt voorzag. Naar 
eigen inzicht kon dat uitgebreid worden, 
bij voorbeeld met enkele teksten op papier 
en potten met stoepplantjes meer op 
ooghoogte. We noemde het 
stoepplantjessafari’s. Ook Zoeterwoude 

Rijndijk deed mee. Met de gemeente werd contact opgenomen om de betreffende straten 
te ontzien bij het verwijderen van stoepplantjes.  
Ook bij IVN-ers zijn de verschillende soorten stoepplantjes, hun voorkomen, schoonheid, 
taaiheid en nut voor ons niet altijd bekend. Hulp bij het determineren was aanwezig. Alleen 
al het voorbereiden op de safari’s zorgde voor ver- en bewondering en steeds groter 
enthousiasme. Bijkomend voordeel voor sommigen was dat buurtgenoten nieuwsgierig 
werden naar wat je daar al bukkend op de stoep deed, naar buiten kwamen en je die dus 
(beter) leerde kennen. 
De dag en nacht voor de safari’s regende het stevig. Als stoepkrijt ergens niet tegen is het ….. 
De dag van de safari’s was het droog en zonnig, dus kon er op 9 plekken in Leiderdorp en 
Zoeterwoude Rijndijk uitgebreid gekrijt worden! 
Het was een succes. Is het een goed idee dit een keer 
voor het hele gebied van IVN Leidse regio uit te voeren? 
Hieronder vinden jullie het verslag van de 
stoepplantjessafari’s zoals dat in het Leiderdorps 
Weekblad verscheen. 
 
Zondag 11 april hadden negen natuurgidsen van IVN 
Leidse regio in Leiderdorp en Zoeterwoude Rijndijk in 
hun eigen woonomgeving een stoepplantjessafari 
uitgezet. Op die plekken was met stoepkrijt een route 
aangegeven, door naast het stoepplantje de naam op 
het trottoir te schrijven, het zogenaamde ‘botanisch 
stoepkrijten’. Achteloos langs en over stoepplantjes 
lopen kon niet meer! 
 
Al tijdens het krijten ontstonden goede gesprekken over stoepplantjes. Sommige mensen 
vinden stoepplantjes slordig staan en noemen het onkruid, anderen vinden ze vooral mooi, 
bewonderenswaardig en interessant. De stoepplantjes zorgen voor een eigen groener 
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leefgebied, ook voor kleine dieren. In een heel stenige omgeving levert elk plantje levert ook 
weer een beetje koelte en een bijdrage aan de biodiversiteit. Tuinen met veel planten zijn 
goed, maar de wilde plantjes, overal groeiend tussen tegels en klinkers, zijn ook belangrijk.  
Dat stoepplantjes wegkrabben of uittrekken averechts werkt deed de mensen die 
stoepplantjes slordig vinden achter de oren krabben. Dat zorgt namelijk voor het snel 
opkomen van nieuwe – en ruigere – stoepplanten. Niemand houdt van werkverschaffing. 

Regelmatig even vegen zorgt voor een 
heel lage en bestendige 
stoepplantjesgroei. 
 
Het was het goed elkaars meningen te 
horen en informatie uit te wisselen. 
Hoe dan ook is duidelijk dat niemand 
wil dat we hoge stoepplanten laten 
groeien daar waar we overlast 
ervaren. De kleine plantjes, die niet in 
de weg staan, kunnen rustig blijven 
staan. 
 
Zo leer je met botanisch stoepkrijten 

beter te kijken, na te denken, te bewonderen en meteen de verschillen te zien. 
Wil je meer informatie over stoepplantjes? Die is te vinden op de website van de Hortus 
botanicus  Leiden: https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1. 
 
Ton Gordijn 
 
2. Cursus Activerende natuurverkenning op zaterdag 5 juni 
 
Het heeft ook in de stuifmail gestaan maar hierbij voor jullie allemaal nog even persoonlijk 
de link naar de leuke training die Ton Lommers vanuit de werkgroep DKV (District Kader 
Training) zaterdag 5 juni zal verzorgen bij IVN Alphen a/d Rijn. De training is gratis 
toegankelijk voor alle IVN-ers en heel waardevol voor IVN-ers die nieuwsgierig zijn naar 
nieuwe manieren waarop je als gids een excursie kan verzorgen en hierbij je publiek kan 
betrekken ofwel ‘zelf activeren’. 
  
https://www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/activiteiten/activerende-natuurverkenning 
  
Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Er wordt gezorgd voor een corona-veilige 
situatie met voldoende afstand tussen alle aanwezigen. Via bovenstaande link vind je ook 
het aanmeldformulier. 
 
3. Slootjesdagen ook in Kouderhoorn (Warmond) 
 
Natuurlijk weet je dat er op Koudenhoorn in Warmond ook een natuurcentrum is... 
Al enkele jaren organiseren wij met veel plezier een scala van activiteiten voor jong en oud. 
Na de verplichte "coronarust" van de afgelopen tijd, proberen wij in juni langzamerhand 
weer actief te worden. 
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Het lijkt ons een leuk idee om dan te beginnen op zondagmiddag 13 juni as. door aan te 
sluiten bij de jaarlijkse IVN Slootjesdagen (13.30 - 16.30 uur). 
In het verleden werden we daarmee geholpen door mensen van de Scharrelkids van het IVN 
(Els Witte o.a.) Heel graag zouden wij deze assistentie weer willen krijgen bij de organisatie  
van deze leuke middag. Wij wachten in spanning jullie reacties af..... 
 
Namens het team van vrijwilligers van het NOCK, 
Tom van Oort en Hans Goudsmit. 
 
4. Van 30 maart t/m 30 september: tegels wippen! 
 
Wie haalt de meeste tegels uit de stad en vervangt deze voor groen? Bijna de hele Leidse 
regio doet mee! Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Lisse, Hillegom, Teylingen en Wassenaar. De 
gemeente die (relatief) de meeste stenen wipt wint! Maar er zijn ook onderlinge derby’s. 
Haarlem tegen Leiden, Leiderdorp tegen Wassenaar, Hillegom tegen Teylingen en Noordwijk 
tegen Lisse.  
 

 
 
Onze gemeenten hebben de afgelopen week grote sprongen gemaakt. Leiden doet het 
prima en staat (op 25 mei) nu op plaats 6 met 14291 tegels gewipt en een score van 114 
tegel per inwoner (TPI). Ruim voor op Haarlem. Leiderdorp doet het ook niet slecht en staat 
op plaats 18. Wassenaar op plaats 53 heeft dus nog wel wat te doen.  
Het NK Tegelwippen maakt deel uit van een brede campagne Een groener Nederland begint 
in je eigen tuin! De ambitie is om bewoners zo veel als mogelijk te stimuleren en te helpen 
om de buitenruimte zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. Je kan het aantal gewipte 
tegels en een bewijsfoto van jouw gewipte tuin opgeven via de volgende website NK 
Tegelwippen 2021 (nk-tegelwippen.nl). Veel succes! Wietse Roodenburg 

 
   

5. Tuinen Natuurlijk 
 
De werkgroep "Tuinen Natuurlijk" probeert de 
mensen te stimuleren om hun tuin zo groen 
mogelijk te maken met ruimte voor dier en plant 
op een zo natuurlijke manier.  
 
De cursus bestaat uit 3 avonden en 2 excursies. 
Elke avond heeft een thema waarin we proberen 

Gemeente Plaats  TPI Aantal  

Leiden 6 114 14291 

Leiderdorp 18 37 1014 

Noordwijk 49 10 423 

Lisse 59 5 115 

Hillegom 23 32 704 

Teylingen 30 25 934 

Wassenaar 53 8 206 
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dit zo visueel mogelijk te maken. Bij het onderwerp bodem beginnen we met door het bos 
van Landgoed Oegstgeest te lopen en diverse omstandigheden te bekijken. Er wordt 
gesproken over de verschillende soorten tuingrond en wat dit inhoudt voor de planten in 
jouw tuin en wat je kan doen om deze te verbeteren. Plagen kan je soms voorkomen en, ook 
deze, zoveel mogelijk natuurlijk bestrijden. Beesten in de tuin is het 3e thema. Van bijen, 
vlinders, andere insecten, vogels tot egels, er is veel te doen om het hen allemaal naar de zin 
te maken. Biodiversiteit is hier  belangrijk. Hierbij lopen we eerst door de (school)tuin van de 
Akkerdistel. Voor de excursies gaan we naar de Heemtuin in Leiderdorp om daar diverse 
biotopen te bekijken en naar een volkstuincomplex. 
 
Af en toe worden we gevraagd om een activiteit te ondersteunen. Bij de Intratuin hebben 
we diverse kleine workshops gegeven om hun biologische planten te promoten.  
 
In 2020 was er niets mogelijk. Dit jaar hebben we een online workshop gegeven "Maak van 
je tuin een bijenparadijs" die goed bezocht was. Bij de 2-delige online workshop voor de 
gemeente Leiden "Levende tuin"  van het IVN hebben wij de groepjes begeleid om 
aanpassingen in hun tuin te maken. 
 
Jolanda de Vries 
Coordinator "Tuinen Natuurlijk" 
tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com 
 

 
 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/6 
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”.  

 
 
 

 


