Stormachtige tijden
IVN-ers houden er van om naar buiten te gaan. En dan van alles in de natuur te ervaren.
Planten, bomen, korstmossen, vogels, noem maar op. Maar stel dat we dat allemaal zouden
moeten doen bij een gelijke temperatuur, een nooit veranderende vochtigheidsgraad en
totale afwezigheid van wind, dan zou er toch niet zoveel aan zijn.
Mensen die van “het weer” houden, die kunnen genieten van de wisseling van de seizoenen,
die werden de afgelopen weken op hun wenken bediend. Na de storm Corrie eind januari lag
het strand vol met duizenden zeesterren (zie hierboven). In februari kwamen de echte
liefhebbers aan hun trekken met de drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin. Jawel:
omgevallen bomen en (soms ernstige) stormschade, maar de natuur weet er wel raad mee.
De nieuwe open plekken in het bos bieden weer kansen voor zon-minnende planten en
bloemen. Bomen die blijven liggen bieden schuilplekken voor kleine knaagdieren. En wij? Wij
zijn blij met de eeuwige dynamiek die de natuur eigen is. En dragen dat uit!
1. Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering (ALV)
Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van IVN Leidse regio, op woensdag 20 april
aanvang 20:00 uur in Yuverta Oegstgeest (voor veel mensen is de naam Wellant College
vertrouwder), Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest.
Er treden 3 bestuursleden af en er zijn 3 kandidaten. Aansluitend op deze ALV zal tussen
21.00 - 22.00 uur een presentatie worden gegeven over Leve(n) de Noordzee. Ernst Schrijver
van ARK Natuur ontwikkeling wil graag het wilde karakter en potentie van de Noordzee met
ons delen. Hiernaast is het van belang
om ons af te vragen waar we vandaan
komen, wat de status quo van de
Noordzee is en welke mogelijkheden
tot verwildering onze Noordzee biedt.
Hij zal ook enkele projecten uitleggen
waar ARK en WWF-NL aan hebben
gewerkt en de bevindingen die daar
uit voort zijn gekomen. Alles ten
goede van een bekende(re) en
wilde(re) Noordzee.
Ernst Schrijver (1986) werkt voor ARK Natuurontwikkeling, een particuliere
natuurorganisatie. ARK is aanjager van wilde natuur en realiseert robuuste natuurgebieden
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waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan
landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van
maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie en streeft
naar vrij toegankelijke natuur.
Ernst begon al vroeg. Walvisachtigen waren een inspiratiebron voor hem en op zijn vierde
“verrijkte” hij de gloednieuwe zee-blauwe fauteuil van zijn moeder al met tekeningen van
potvissen.
De avonturen van Jacques Cousteau zorgden in de daaropvolgende jaren
voor meer voedingsbodem van zijn fascinatie. Tijdens zijn studie gespecialiseerde hij zich in
het onderzoek naar marine megafauna en ecosystemen. Ondanks veel werk met andere
populairdere zeezoogdieren, heeft hij altijd een zwak gehad voor bruinvissen. Het zijn
immers “onze” walvisachtigen. Het is belangrijk dat wij Nederlanders beseffen dat onze
kustwateren rijk zijn aan zeezoogdieren en dat deze onze bescherming behoren te genieten.
Bewustheid/-zijn en interesse zijn, in zijn optiek, de kiem van bescherming en behoud.
Binnen ARK werkt hij momenteel aan het project Leven de Noordzee en aan het project
steur. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van
schelpdierbank herstel pilots en educatie.
2. Inzetbaarheidsoverzicht, verzoek melding vaardigheden bij onze secretaris.
Het bestuur vindt het belangrijk inzicht te hebben in de vaardigheden van onze leden en
natuurgidsen. Daarom is het initiatief genomen om het INZETBAARSHEIDOVERZICHT te
actualiseren. In dit overzicht worden bij voorbeeld de personen genoemd, die veel weten
over bepaalde excursie-gebieden in de regio. Maar ook de experts op het terrein van
zwammen, vogelzang of het herkennen van boomknoppen in de winter! Beschikt u over
vaardigheden die binnen onze activiteiten passen? Dan hopen we dat u deze wil melden bij
onze secretaris: ivnleiden@hotmail.com.
3. Met spoed gezocht: Bestuursleden voor de International Bear Foundation (IBF).
De International Bear Foundation (IBF)
is een kleine stichting die zich inzet
voor de bescherming van de bruine
beer en zijn leefgebied.
Fondsenwerving speelt een belangrijke
rol. Vanuit het bestuur en directie
worden plannen, initiatieven van
derden en projecten ontwikkeld. Vaak
wordt samenwerking gezocht met
organisaties in de landen waar
problemen spelen. De
bestuursstructuur is klein en
overzichtelijk met een voorzitter,
secretaris en penningmeester. Op dit
moment zijn we op zoek naar nieuw bestuurslid.
Profiel: actief persoon, met of zonder ervaring in natuur en soortenbehoud, die met name
kennis heeft van marketing, communicatie en/of fondsenwerving. Het bestuur vergadert 4x
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per jaar Neem voor meer informatie contact op met Hans Teunissen (voorzitter)
jjj.teunissen@planet.nl of Gerard Baars (directeur) gerardm.baars@gmail.com.
4. Bosuilenkast live te volgen
Al vele Jaren hangt er in het Ommedijkse Bos (Wassenaar) een bosuilenkast. Deze wordt de
meeste jaren ook met succes gebruikt.
Sinds dit jaar zijn we een stukje verder gegaan. Er hangt nu een nieuwe kast inclusief
camera. Deze is (nog maar) voor een deel van de dag live te volgen. De tijden zijn: 17 tot 9
uur. De reden hiervoor is dat we een klein zonnepaneel in het bos hebben hangen die in
deze grijze winter nog te weinig zonlicht vangt. Dit gaat echter veranderen .
Het belangrijkste nieuws is dat na de ransuilen vorig jaar nu ook de bosuilen de nieuwe
woonruimte accepteren en dat
vanavond zelfs het eerste ei is
gelegd. Het lijkt erop dat we de
komende vijf weken kunnen
gaan genieten van het
bosuilengezin .
Jullie kunnen alles volgen via
www.nestkastlive.nl.
Veel kijkplezier!
Johan Kieft
5. Wachter worden in het
Bewaarde Land ?
Wij zoeken vrijwilligers die als begeleid(st)er mee willen doen aan een speciaal Bewaarde
Land-project (creatieve natuurbeleving met kinderen).
Wij vragen mensen die:
•
minimaal 18 jaar oud zijn
•
zich thuis voelen in de natuur
•
regelmatig een dag in het bos willen doorbrengen
•
willen werken met kinderen tussen de 8 en 10 jaar
•
in de periode april-juli 2022 op de vrijdagen beschikbaar zijn
Wij bieden:
•
een gratis training waarin alle aspecten van het dagprogramma aan bod
komen en veel aandacht is voor creatieve natuurbeleving
•
een ontspannen werksfeer
•
bos en duin als werkomgeving
•
een forse vrijwilligersvergoeding van € 65.- per dag plus reiskostenvergoeding
Meijendel (locatie Den Haag) is de locatie waar het allemaal plaatsvindt.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met:
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Maarten Damen tel. 06-49857384
email:
maartengijsdamen@gmail.com
website:
www.bewaardelandmeijendel.nl
6. Gidsen gezocht voor wandelingen met kwetsbare mensen in Katwijk
De werkgroep ‘Op je gezondheid’ wil vanaf april in samenwerking met welzijnskwartier ‘de
Stappers’ uit Katwijk tweewekelijks wandelingen voor kwetsbare mensen organiseren. Het
plan is om op maandagmiddag van 13.30 - 15.30 uur te wandelen en de tijdens de napraat
gezamenlijk koffie/ thee te drinken in het centrum van’ de Stappers’. We zoeken gidsen, die
af en toe mee willen wandelen.
Meer informatie en aanmelden bij Maddy van Holland: maddyvanholland@ziggo.nl.
7. Schooltuinvrijwilliger in de Stevenshof.
Wie vindt het leuk om op dinsdag, woensdag of donderdag 1 of 2 schoolgroepen te
begeleiden tussen april en half okober?
Je werkt altijd in een team van ongeveer 3 andere vrijwilligers.

Voor meer info en om je op te geven: Marian Kathmann: 06-40459617. Of mail haar:
Marian.kathmann@planet.nl.
Alvast bedankt!
8. Disc-golfpark in Cronesteyn gaat gelukkig niet door.
Het gemeentebestuur Leiden heeft gelukkig definitief geen vergunning verstrekt aan het
disc-golfpark Cronesteyn. Dit is vooral te danken aan de petitie die Stichting Groen
Cronesteyn heeft opgezet en waar in korte tijd 9000 mensen tegen hebben gestemd.
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9. Workshop bijen tellen in april
De werkgroep ‘Ontdek natuur in je Buurt’ organiseert
workshop “bijen tellen”
De werkgroep organiseert in april een workshop “hoe
bijen te tellen en de herkennen” als voorbereiding op de
Nationale Bijentelling. De precieze datum is nog niet
bekend, wel hebben we besloten de workshop in de
avonduren online te te houden.Intentionele aanmeldingen
zijn welkom via ontdeknatuur@gmail.com. Zodra de datum vastgesteld is, wordt hierover
bericht bestuurd.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2022/3
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 IVNafdeling 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”.
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