
1 
 

 
 
Mogen we je even voorstellen aan….? Dat doen we drie keer in deze nieuwsbrief. We beginnen met 
het natuur-educatieve programma van IVN  “Het Bewaarde Land”. O, jullie kennen elkaar al? Des te 
beter! Verderop in dit nummer introduceren we graag de Stichting “Naar Buiten”. Daar tekenen zich 
nieuwe mogelijkheden af voor samenwerking. Een echte nieuwe loot aan de IVN-stam is de  
Natuurschool. Hopelijk is de kennismaking naar genoegen.  
 
1. Even voorstellen: het natuur-educatieve programma van IVN,  ‘Het Bewaarde Land’ 
 
Vele duizenden schoolkinderen uit groep 5 of 6 namen al deel aan dit mooie programma. 
Het Bewaarde Land is uniek omdat het werkt met groepjes van maximaal 8 kinderen per begeleider 
(wachter genoemd) en vindt plaats gedurende drie hele schooldagen midden in de natuur! De 
Universiteit van Utrecht onderzocht het effect op de deelnemende kinderen. Een grote wens van de 
onderzoekers is dat liefst alle kinderen aan het Bewaarde Land moeten kunnen deelnemen. Samen 
met het landelijk IVN wordt hier hard aan gewerkt! Er zijn meerdere locaties van Het Bewaarde Land 
in Nederland. 

 
Inhoud van het programma. 
Het project is gericht op het 
intensief gebruik van alle zintuigen. 
Zo leren de kinderen onder andere 
goed boomklimmen en plukken en 
proeven we boskruiden voor een 
heerlijk brandnetelsoepje. Soms 
snoepen we een lekker zuur en 
gezond besje. We doen een ‘leuk 
spannend’ spel waarbij de kinderen 
geblinddoekt een 100 meter lang 
touw volgen van boom naar boom. 
Het is een mix van spelvormen, het 
spelenderwijs leren van leuke 
natuurweetjes en het opdoen van 
ervaringen die een zeer positieve 
en diepe uitwerking kunnen 

hebben op de kinderen. Het programma is verdeeld over 3 hele schooldagen, met steeds een week 
ertussen. In die tussenweek werken de kinderen op school, af en toe, aan het Bewaarde land 
werkboek zodat ze in de sfeer blijven.  
Het Bewaarde Land kent een aantal vaste werkvormen met daarnaast nog diverse extra spelvormen. 
Hierdoor is het zeer flexibel en kan je als wachter het programma aanpassen aan de sfeer binnen de 
groep gedurende de dag. Een ander voordeel is dat zowel wachters met wat minder natuurkennis als 
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wachters met veel natuurkennis een eigen ‘cocktail’ kunnen maken van spelvormen en 
natuurweetjes.  
 
Training voor de wachters. 
De wachters krijgen een praktische en toegespitste training. Je loopt als hulpwachter 2 series mee 
met een groepje kinderen, begeleid door een ervaren wachter. Je neemt zelf ook deel aan de 
werkvormen en leert het terrein kennen. Je leert ook enkele kruiden die we plukken voor de 
kruidensoep. Tevens zie je de didactische aanpak van de wachter en de interactie met de kinderen. 
Ondertussen ontdek je de rode draad die door het programma loopt.  
Na minimaal zes hele leerdagen, overleggen we met jou of je nog 1 of meer extra dagen wilt bijleren, 
of dat je al zelfstandig een groepje wilt begeleiden ☺ 
 
Hou je van de natuur en vind je het leuk om als wachter met kinderen te werken in een prachtige 
omgeving met enthousiaste collega’s. Schroom niet en neem even contact met ons op dan kunnen 
we een en ander nog wat uitgebreider toelichten. 
 
-Locatie coördinator Wassenaar Meijendel: Hugo Bakker 071-5123 891 
-Locatie coördinator Den Haag Meijendel: Louise Ras 06 5516 2471 

 

Website: www.bewaardelandmeijendel.nl 
 
P.S. Als wachter krijg je een vergoeding van € 30,- per serie en worden de reiskosten volledig 
vergoed. 

 
2. Hangmatten gevraagd voor het WANT 
 
Komend voorjaar wil het WANT graag gaan 
experimenteren met het, uit Japan 
overgewaaide, bosbaden. Een onderdeel 
daarvan in ons programma , is tijdens het 
baden, een half uurtje in stilte genieten in een 
hangmat. Om dit te kunnen realiseren zijn wij 
op zoek naar hangmatten. Zijn er nog IVN'ers 
die een hangmat hebben liggen en deze willen 
uitlenen? Mail dan even naar 

scmeijer@gmail.com. 
 

 
3. Even voorstellen: stichting Naar buiten! regio Leiden 
 
Sommigen van jullie kennen ons misschien al van een van onze activiteiten of evenementen zoals ‘De 
Leidse Hooidagen’ of de ‘Lammetjesdagen’ die we jaarlijks organiseren. Naast deze 
familieactiviteiten heeft stichting Naar buiten! ook een educatief aanbod voor basisscholen in de 
Leidse regio. Onze stichting is in 2018 opgericht i.s.m. de gemeente Leiden. Zij zochten namelijk een 
partij die een aantal van hun activiteiten kon overnemen en die kon functioneren als platform voor 
educatief aanbod op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie.  
 
Naar buiten! werkt graag samen met IVN Leidse regio en dat doen we gelukkig ook regelmatig. 
Tijdens onze jaarlijkse Naar buiten! dagen voor Leidse bassischolen zijn er vaak meerdere IVN-ers die 
groepjes basisschoolleerlingen begeleiden tijdens de natuurontdektocht door Polderpark 
Cronesteyn. Ook tijdens ons nieuwe samenwerkingsproject ‘Lekker buiten leren’ zullen we samen 
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optrekken om  natuuractiviteiten in de (groene) buitenruimte rond de school te realiseren. Dit 
project zal gecoördineerd worden door Moor Handels. 
Meedoen met Naar buiten!? Je kunt zowel bestaande activiteiten óf een activiteit vanuit jouw 

expertise aanbieden. Neem contact op met moor.handels@gmail.com voor meer informatie. 
 

We willen de 
samenwerking graag 
uitbreiden naar een 
samenwerking die beide 
partijen ondersteunt. Naar 
buiten! wil ideeën en 
activiteiten van IVN’ers 
graag delen en steunen. 
IVN-ers kunnen bij ons 
terecht als zij het leuk 
vinden om met kinderen 
de natuur te beleven. 
Daarbij staat onderzoeken 
en het ‘zelf doen’ centraal. 
De kennis en expertise van 
IVN-ers zijn zeer gewenst 
om kinderen nog vaker 
naar buiten te laten gaan. 
Want dat is ons doel; 

buiten spelen is niet alleen leuk maar ook gezond en leerzaam! Dit willen we ook leerkrachten graag 
letterlijk laten zien. We hopen hen samen met IVN-ers te enthousiasmeren om op en rond en 
schoolplein ook zélf natuuractiviteiten te ondernemen. 
 
Hopelijk tot ziens!  
Juke Loman, 
Daphne van den Berg 
en Suzanne Wardenaar 
 
Buiten beleef je altijd iets bijzonders!  
Meer informatie over de stichting? 

 Kijk eens op www.naarbuitenleiden.nl of mail 

naar Suzanne@naarbuitenleiden.nl. 
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4. Op schoolreisje naar de Natuurschool Noordwijk  
 
Vanaf 29 oktober 2020 is IVN Natuureducatie een nieuwe schoolreisbestemming rijker: de 
Natuurschool. De Natuurschool biedt al 30 jaar natuurschoolreisjes aan voor het basis- en 
voortgezet onderwijs en is een begrip in Nederland. De afgelopen jaren bereikten ze 
hiermee 500.000 leerlingen en brachten ze de groene speel- en leeromgeving tot leven. Op 
schoolreisje met de Natuurschool betekende een actieve dag in de buitenlucht, plezier 
beleven met je klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur. Wadlopen, 
sleepnetvissen op het strand, actieve spellen en nog veel meer activiteiten die ervoor 
zorgden dat je speelde tot je groen zag. En dat blijft zo na de overname van IVN. 
www.natuurschool.nl  

 
Programma Natuurschool 
Noordwijk  
Noordwijk aan Zee is een 
fantastische plek om met de 
hele klas lekker uit te waaien. 
Het strand en de duinen van 
Noordwijk bieden alles om deze 
schoolreis tot een geslaagde 
dag te maken: actief een dag 
buiten, lol maken en beleven 
hoe slim de natuur in elkaar zit. 
In het programma bieden we 
verschillende activiteiten per 
leeftijdsgroep die zoveel 
mogelijk op het niveau van de 
leerlingen worden begeleid.  

Een Natuurschooldag bestaat uit twee delen: 1) Spellen/activiteiten in de duinen, bij Piet 
Florisdal en 2) strandactiviteiten bij Langevelderslag. Voor groep 7/8 en leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs is er een combinatieticket met Naturalis mogelijk, waarbij scholen één 
dagdeel Naturalis bezoeken en één dagdeel de activiteiten op het strand doen. 
  
Elke leeftijdsgroep heeft een speciaal op maat gemaakt programma:  

Klas Op het strand In de duinen 

Groep 1/2 Korren & de reis van de 
1001 badeendjes 

Lang leve de eekhoorn! 

Groep 3/4 Korren & de reis van de 
1001 badeendjes 

Lang leve de vos! 

Groep 5/6 Korren & de coole 
walvisjagers 

Lang leve de mier!  

Groep 7/8 Korren & de coole 
walvisjagers 

Lang leve de vos! of 
Programma Naturalis 

Voortgezet onderwijs Korren & de coole 
walvisjagers 

Programma Naturalis  
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Natuurschoolgidsen  
Elk jaar begeleidt een groep opgeleide gidsen de schoolreisjes van de Natuurschool. Samen 
vormen zij een hechte groep die vol enthousiasme en energie de leerlingen een bijzondere 
dag laten beleven. Een Natuurschoolgids neemt een schoolklas mee in de boeiende wereld 
van de duinen, de zee en het bos. Met enthousiasme, gevoel voor entertainment en kennis 
van zaken zorgt de gids ervoor dat alle deelnemers een onvergetelijke schoolreisdag in de 
natuur beleven!  
De werving voor Natuurschoolgidsen staat open. Meer informatie is te vinden op 
www.ivn.nl/natuurschoolgidsnoordwijk  

 
5. Wandplaten voor liefhebber(s) 
 
Saskia van de Klundert ontdekte bij haar 
verhuizing enige natuur-wandplaten die nog van 
haar ouders zijn geweest. Het zijn 6 verschillende 
wandplaten, waarvan er 4 door IVN uitgebracht 
zijn. 
1. IVN - Sloot en Plas 
2. IVN - Onze Heide 
3. IVN - Paddenstoelen 
4. IVN - Onze Bossen 
5. Behoud het Bos 
6. Vogels en hun Nesten 
Ze zijn bij mij thuis, wie er belangstelling voor 
heeft en graag een foto van een wandplaat wil 
zien (meer kan ook) kan mij mailen.  
 
Ria Fijn van Draat, ivnleiden@hotmail.com . 
 
 
 
6. Communicatieworkshops, georganiseerd  door IVN, Zuid-Holland 
 
Hieronder de informatie over 1) Inspiratiesessie campagnes voorjaar & hoe maak je nieuws 
en 2) Digitale workshop social media. 
 
Op maandag 1 maart (19.00 – 21.00 uur): Inspiratiesessie campagnes voorjaar & 
nieuwsberichten. 
Met dit webinar willen we jullie inspireren om aan de slag te gaan met de 
voorjaarscampagnes. Ook bieden we handvatten en tips over hoe IVN’ers hun afdeling 
(beter) onder de aandacht kunnen brengen via de pers. Het webinar bestaat uit drie 
onderdelen. 
Sophia geeft een inspiratiesessie over de Buitenlesdag en Slootjesdagen: wat houden de 
campagnes in en hoe kun je als afdeling meedoen? 
Grietje Loof (IVN Hoogeveen) vertelt het succesverhaal van haar afdeling: hoe heeft IVN 
Hoogeveen zich bekend gemaakt via pers e.d.? 
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Marjolein geeft een workshop over het schrijven van nieuwsberichten die (beter) worden 
opgepakt door de pers, oftewel: hoe maak je nieuws? 
Link naar activiteit: https://www.ivn.nl/activiteiten/inspiratiesessie-campagnes-voorjaar-
nieuwsberichten 
 
Op dinsdag 23 maart (19.00 – 21.00 uur): Digitale workshop social media. 
Tijdens deze workshop gaan jullie, onder begeleiding van Myra en Lieke, aan de slag met het 
bedenken, maken en monitoren van (content voor) hun social media pagina’s. Deelnemers 
kunnen via het webformulier aangeven welke social media pagina’s ze beheren en wat ze 
graag nog willen leren, zodat Myra en Lieke hierop in kunnen spelen. 
Link naar activiteit: https://www.ivn.nl/activiteiten/digitale-workshop-social-media 
 
Wietske Teunissen, Junior projectleider communicatie. Wietske is bereikbaar op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag, mobiel onder nummer 06-42441460, of in Den Haag onder 
nummer 070-3023030 of in Goes onder nummer 0113-211675. 
 
7. Bericht van de Natuuracademie van het IVN: wilde bijen 
 
Op de natuuracademie (https://www.ivn.nl/natuuracademie) wordt een laagdrempelig e-
learningtraining ontwikkeld over de wilde bij en wat je in je tuin en op je balkon voor ze kan 
doen. We willen daarvoor korte filmpjes opnemen van mensen die laten zien en vertellen 
over hoe ze met een paar eenvoudig uit te voeren acties zich hebben ingezet voor de bij. 
Bijvoorbeeld een grasstrook minder vaak maaien zodat er meer paardenbloemen bloeien, 
een kaal zanderige bodem op een zonnig plekje voor bodem-nestelende bijen aanleggen, 
een aantal vaste planten met verschillende bloeiperioden, etc. De filmpjes dienen ter 
inspiratie om mensen in actie te laten komen voor de wilde bij, daarom is het niet nodig om 
een toptuin voor bijen te hebben, maar is een "gewone" tuin met een paar goede en leuke 
voorbeelden juist prima. Aanmelden hiervoor kan bij Sjoerd Luiten op s.luiten@ivn.nl. Graag 
voor 7 maart! 
Leuk om alvast in te kijken is het workshopboekje over de wilde bijen: 
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Mini-
bijencursus-boekje_digitaal.pdf . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/3 
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”.  


