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1. Hark, dans en bewonder in Lentevreugd op zaterdag 4 september 
 
In het weekend van 3, 4 en 5 september wordt in heel Nederland het Fête de la Nature 
gevierd. Op zaterdag 4 september nodigen de stichting Leeuwerikfonds, IVN Leidse regio en 
Staatsbosbeheer je uit om het feest mee te vieren in natuurgebied Lentevreugd. Iedereen is 
welkom, van jong tot oud. We gaan gras harken, bloemen bewonderen en dansen. Voel je 
vrij om mee te doen. Onder leiding van natuurgidsen van IVN wandel je naar het 
Leeuwerikveld waar gemaaid gras bij elkaar geharkt moet worden. Het is bedoeld om de 
veldleeuwerik in het voorjaar een geschikte broedplek te bieden. De gidsen vertellen daar 
meer over. Daarna bewonderen we de bloemen die nog in bloei staan en de insecten die het 
aantrekt. Als de grasharken zijn neergelegd is het tijd voor een hapje en een drankje en 
muziek. En daar mag op gedanst worden!     
 
Zaterdag 4 september van 14:00 tot 17:00 uur, ingang Lentevreugd, Katwijkseweg 19A, 2242 
PD Wassenaar. Aanmelden bij woudenberghu@gmail.com.  
 
2. Zelf-educatie of E-learning voor IVN-ers 
 
Op onze website www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio (ook 

te vinden met www.ivn.nl/leiden) is een nieuw item 

bijgekomen aan de linkerkant van het scherm. E-

learning. 

Ten gevolge van de beperkingen in coronatijd zijn er 

diverse leuke sites op internet gekomen om thuis op 

computer of tablet dingen over de natuur te leren. Deze 

sites hebben wel eens als nieuws op onze website 

gestaan, maar nieuws moet nieuw blijven op de 

openingspagina. Daar wordt de ruimte gelukkig weer 

ingenomen door echte excursies. In de rubriek E-learing 

wordt de informatie over de leuke sites bewaard. Kijk er 

maar eens, vooral op 

https://www.ivn.nl/natuuracademie is heel veel te 

vinden. 

. 
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3. Emailadressen voor werkgroepen: handig! 
 
In coronatijd is het van tevoren opgeven voor een excursie heel handig. 
Omdat er maar een beperkt aantal mensen mee kan zolang de 1,5 meter van kracht is in 
ieder geval. Om je privé-e-mailadres te gebruiken is niet zo handig. Enige werkgroepen 
hebben een mailadres speciaal voor de werkgroep aangemaakt, zodat meerdere mensen er 
gebruik van kunnen maken indien gewenst. 
Je kunt gratis een adres aanmaken bij www.google.nl,  kies dan voor Gmail. 
Kan ook bij www.hotmail.com  je kunt daar kiezen voor Hotmail, maar ook voor Live. 
Misschien weet je zelf er nog meer....... 
Denk eerst over de naam van het e-mailadres na. 

Deze werkgroepen hebben al een algemeen mailadres (behalve natuurlijk de 
zomeravondwandelingen): 
 

E-mailadressen werkgroepen IVN regio Leiden 

Vogelwerkgroep ivnvogels@gmail.com 

Scharrelkids scharrelkidsivnleiden@gmail.com 

WANT want.ivnleiden@gmail.com 

Strand werkgroep ivnstrand@outlook.com 

Tuinen tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com 

Duingroep ivnduin@gmail.com 

Ganzenhoek ganzenhoek.excursies@gmail.com 

Strengen IVNStrengen@gmail.com 

Groene Winkel degroeneboekenwinkel.ivn@yandex.com 

Merenwijk ivn.merenwijk@gmail.com 

Landgoederen wandelingen wandeling.HtW@hotmail.com 

Zomeravondwandeling Berkheide doornebalh@gmail.com 

 
 
4. Goed om te weten…. 
 
Wellant college, waar veel van onze avondactiviteiten plaatsvinden, heeft een nieuwe naam 
gekregen en heet nu Yuverta Oegstgeest. Het adres blijft uiteraard hetzelfde:  Lange Voort 
70, 2341 KD Oegstgeest. 
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5. IVN stadswandeling met thema: “ De stad, natuur en klimaatverandering; hoe 
betekenisvol is deze driehoek?” 
 
Tijdens een stadswandeling op zondag 12 september wandelen IVN natuurgidsen door de 
stad Leiden. Het thema is De stad, natuur en klimaatverandering; wat betekent die driehoek? 
Tijdens de wandeling komen thema’s als natuur in de stad, klimaatverandering in de stad en 
de leefbare aangename stad aan de orde. En natuurlijk is er ook aandacht voor de historische 
stad. 
 
U wordt uitgenodigd om mee te wandelen. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. Covid-19. Dit 
kan via: maddyvanholland@ziggo.nl. U ontvangt een bevestiging. Er is plaats voor maximaal 
25 deelnemers, dus wees er snel bij.   
 
We verzamelen zondagochtend vanaf 9.45 u op het terras van het Stadhuis aan de Nieuwe 
Rijnzijde. IVN-excursies gaan altijd door, tenzij onweer wordt voorspeld. Kijk bij twijfel op de 
website IVN Leiden. 

 
6. Omgaan met batdetectoren 
 
Altijd al vleermuizen willen spotten; maar hoe werkt 
zo’n batdetector? 
Nu is je kans. Er zijn twee batdetectoren 
aangeschaft en we nodigen je uit voor een 
instructieavond. Gerard van der Klugt zal iets 
vertellen over het gebruik en welke vleermuizen in 
onze omgeving vliegen. 
Omdat het weer een belangrijke factor is bij een 
vleermuizenactiviteit, zijn er twee data geprikt. De 
eerste poging zal op donderdagavond om 20.00 uur 
op 9 september in het MEC Oegstgeest zijn. Bij 
ongeschikt weer wijken we uit naar donderdag 16 
september om 19.45 uur. 
 
Na de toelichting gaan we op pad in het park van 
kasteel Poelgeest tot uiterlijk 22.00 uur . 

Aanmelden is nodig, voor COVID-19 maar ook voor de koffie/ thee met koek      . 
Aanmelden: maddyvanholland@ziggo.nl . 
 
7. Webinar Bijenlandschap op zaterdag 9 september aanstaande 

Groene Cirkel Bijenlandschap nodigt u van harte uit voor het Bijenlandschap-webinar dat op 
donderdag 9 september van 13.30- 15.00 georganiseerd wordt. Aanmelden kan bij: 
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h.korthof@odwh.nl of bij www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/aanmelden-webinar-groene-
cirkel-bijenlandschap 

Het programma 

• Beheer en inrichting Wat doet Dunea voor bijen en andere insecten, in de duinen, in 
de regio en bij de waterinnamepunten? (Karin Rood, adviseur Natuurbeheer Dunea)  

• Verbinding in het landschap en met mensen Nationaal Park Hollandse Duinen 
(NPHD): verbindingen duinen-achterland, citizen science en educatie (Georgette Leltz, 
directeur NPHD) 

• Interactief intermezzo Wat weet je van de bijen in de duinen? (Menno Reemer, EIS 
Kenniscentrum Insecten) 

• Inspiratie Zwaan kleef-aan - Bijenlint Bollenstreek (Els van Oosten, Rabobank 
Bollenstreek 

 
8.  Leiden laat zien hoe een duurzame toekomst mogelijk is  

Van 26 augustus tot 26 september 2021 laten 
allerlei mensen en organisaties in Leiden zien 
hoe ze bijdragen aan het behalen van de 
duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de 
Verenigde Naties. Festival 2030 nodigt 
iedereen uit om mee te doen aan het 
realiseren van een groenere, eerlijkere en 
meer duurzame wereld. Er staan honderden 
activiteiten op het programma en de maand 
heeft als doel om zo veel mogelijk mensen te 
betrekken bij het werk en de waarden van de 
Verenigde Naties. 

De doelen gaan over thema’s als een einde 
aan honger en armoede, goed onderwijs voor 
iedereen, klimaatactie, verantwoorde 
consumptie, biodiversiteit en mensenrechten. 
Alle initiatieven die aangesloten zijn bij 
Festival 2030 dragen bij aan één of meerdere 
doelen.  

De kick-off van het festival is op 26 augustus tijdens de Leidse Hooitocht, waar ook dit keer 
veel IVN’ers actief zijn. Er zijn nog meer IVN-bijdragen. Elders in deze nieuwsbrief noemen wij 
het Fete de la nature in Lentevreugd op 4 september. Op 12 september is er een 
stadswandeling met het thema De stad, natuur en klimaatverandering; wat betekent die 
driehoek?  Vogels in de polders Poelgeest staan op 18 september centraal tussen  9:00 en 
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11:00 uur. Maar ook andere  activiteiten zijn zeer de moeite waard. Het volledige programma 
van Festival 2030 is te vinden op www.festival2030.nl. 

Het positief activisme, de creativiteit en verbeelding van heel veel doeners staan centraal. Op 
24 september wordt Festival 2030 afgesloten met een spetterende talkshow.  

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/9 
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”.  

 
 
 


