Provinciale Ledendag IVN Zuid-Holland
20 mei 2017, Den Haag
De provinciale ledendag was dit jaar op gymnasium Haganum in Den Haag. De dag stond in het teken van De
Wilde Stad. Vanaf half 10 druppelde iedereen binnen, en is er ruimte om onderling met elkaar te praten en uit
te wisselen hoe het bij de verschillende afdelingen gaat. Om 10 uur begint het gezamenlijke programma.
Daphne Teeling, verwelkomt de 50 Zuid-Hollands IVN’ers. Helaas heeft ze ook wat minder nieuws te vertellen.
Vrijwilligersconsulent Meike Heukels is i.v.m ziekte afwezig, haar taken worden vanaf 7 juni overgenomen door
Tonja van Gorp. Zij was ook aanwezig op de ledendag.

De Wilde Stad in productie
Als eerste programmaonderdeel maken we kennis met filmmaker
Ignas van Schaijk, van EMS Films. EMS produceerde o.a. de films
Holland Natuur in de Delta en de Kleine Wildernis. Op dit moment is
de film De Wilde Stad in productie. Ignas vertelt over zijn ervaringen
tijdens de making of en laat wat ruwe filmbeelden zien. De beelden
laten het rauwe stadsleven goed zien, eendjes die op de vijfde etage
geboren worden en van het balkon af moeten springen. Een sperwer
die jaagt op duiven en die na een goede vangst de duiven spietst op
de anti-duivenpinnen bovenop het ABN AMRO logo. Na de beelden is
er nog wat ruimte voor vragen. Deze weet Ignas vol overgave te
beantwoorden.

Overhandiging zoekkaart De Wilde Stad
Een zoekkaart maken wij niet alleen. Veel enthousiaste vrijwilligers
waren bereid om mee te denken. En uit zo’n groep komt een schat
aan kennis en informatie los, fantastisch! Daarnaast willen we ook
ADM bedanken voor de bijdrage die zij aan deze zoekkaart hebben
gedaan. De eerste zoekkaart werd door Teuni Verploegh officieel
overhandigd aan twee leden die bijgedragen hebben aan de
zoekkaart: Marg Paulussen en Linda Thorarinsdottir. Ook alle
aanwezigen mochten een zoekkaart in ontvangst nemen. Deze
moesten ze echter wel eerst zelf zoeken: vastgeplakt onder ieders
stoel.
Heb je de zoekkaart nog niet, en vind je het wel leuk om deze te
ontvangen? Neem dan contact op met IVN Zuid-Holland. Dit kan door
een email te sturen naar zuidholland@ivn.nl.

Pareltjes
Na het inspirerende verhaal van Ignas is er plaats voor
vertegenwoordigers van vier verschillende afdelingen om iets te
vertellen over hun pareltje. Veel leuke en inspirerende voorbeelden
passeren de revue. Leiden verteld trots over hun 40-jarige jubileum
jaar. Delft gaat in op het betrekken van kinderen en jongeren bij
excursies en projecten zoals De Kleine Wildernis. Goeree-Overflakkee
toont de zaal hun ontwikkelingen bij het betrekken van ouderen. Dit
in de vorm van de Natuurkoffer. Ook de IVN afdeling in oprichting,

IJsselmonde verteld over één van hun top momenten. Dit is de grote populariteit van de afdeling onder
jongeren en jeugd: als de ouders maar niet mee komen!

Werksessie stadsjungleboek
IVN haakt aan op het thema de Wilde Stad. Naast de zoekkaart staan
er nog tal van activiteiten op de planning. Zo worden er
filmvertoningen in Delft georganiseerd voor basisschoolleerlingen en
buitenschoolse opvang. Met achtereenvolgend stadssafari’s. Er zijn
buttons ontworpen en er komt een stadsjungleboek, een
inspiratieboek voor ouders, leerkrachten, vrijwilligers, met tips en
trucs om zelf in de stad aan de slag te gaan. Tijdens de werksessie
werd nagedacht over het thema De Wilde Stad, wat kan niet
ontbreken in het handboek? Er is ontzettend veel input geleverd en er
kwam veel enthousiasme voor het thema los.

Excursies
Na de werksessie werd het tijd om naar buiten te gaan, het heerlijke
zonnetje in. Iedereen vloog uit in vier verschillende excursies.

De Wilde Stad
Tijdens de excursie De Wilde Stad lieten Ton Lommers en Wim van
Schie deelnemers zien hoeveel fossielen er in de gebouwen in de stad
te vinden zijn. Ook planten in de bermen langs de weg en tussen de
stoeptegels krijgen hun welverdiende aandacht. Een fossielen
zoekkaart, gemaakt door Wim van Schie, is bij het verslag gevoegd.

Monumentale bomen
De monumentale bomen excursie werd geleid door Monique,
actief lid van de afdeling in Den Haag. Gezamenlijk ging de groep
op zoek naar de meest bijzondere bomen in hartje Den Haag. Een
voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘Postzegelboom’, de grote
Paardenkastanje geplant in 1883 die je vlakbij het ruiterstandbeeld
van Willem van Oranje kunt bewonderen. Onder deze boom
verhandelden postzegelverzamelaars jarenlang hun zegels. Een
andere highlight van de wandeling was de dikste bruine berk van Den
Haag, particulier eigendom van dhr. van Leeuwen. Hij rekende al op
onze komst en liet ons met plezier de prachtige tuin zien.De wandeling
was verassend en gezellig!

Slootjesexcursie
Wat leeft er eigenlijk allemaal in de stadskanalen van Den Haag?
Geleid door deze vraag helpen excursieleiders Corry van Leeuwen en
Irene van Wissen de deelnemers. Gewapend met schepnetjes, bakjes,
en zoekkaarten visten we een grote hoeveelheid waterdiertjes op. De lastig determineerbare diertjes kregen de
speciale behandeling, en werden in loeppotjes bekeken. We waren aangenaam verrast om te zien hoe groot de
biodiversiteit in de stadswateren eigenlijk is!

Sorghvliet
De vierde excursie was naar park Sorghvliet, de achtertuin van Cats. Hier kregen we een rondleiding.
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