Daar kijken we allemaal heel tevreden op terug: op onze gezamenlijke (IVN-KNNV) Nieuwjaarsreceptie, die
plaatsvond op zaterdag 19 januari jl. in het Wellant in Oegstgeest. Hulde aan de organisatoren en de vele
vrijwilligers die er voor zorgden dat de zaal netjes werd ingedeeld (en in oude staat werd teruggebracht), de
drankjes en hapjes in voldoende mate beschikbaar waren, de Groene Winkel zijn collectie in volle glorie kon
exposeren etc. etc. Als bestuur waren we ook zeer content met de opkomst (meer dan zeventig
aanwezigen). Machiel Noordeloos hield schijnbaar zonder moeite de zaal méér dan een uur geboeid met zijn
presentatie over paddenstoelen. Mariëtte Elshoud schreef ons “Een gezellige bijeenkomst, veel mensen
gezien en gewenst. Dank jullie allemaal voor de hulp bij de Groene Winkel. We hebben weer een mooie
omzet gedraaid: € 578,00. Bijna € 200,00 meer dan twee jaar geleden. Vol goede moed het nieuwe jaar in!”

1. Nieuw! IVN-Werkgroep Merenwijk
In 2017 en 2018 deed ik de Natuurgidsopleiding. Samen met Ron Hoppenbrouwer hebben we in 2017 het
Wijkpark Merenwijk in Leiden als adoptieterrein gekozen. Toen ik met het adoptieterrein begon werd me
snel duidelijk dat er veel ‘groene mensen’ in de Merenwijk wonen, die van alles deden. In februari 2018 zijn
we gestart met het bijeen halen van deze groene mensen. IVN-ers en niet IVN-ers. In de maanden erna
borrelden de ideeën op rondom de picknicktafel in het park. Met deze groep is een dynamisch plan
opgesteld om het park te monitoren en het plan staat vol ideeën voor excursies.
Vervolgens is voor het monitoren het Wijkpark als gebied aangemaakt in waarneming.nl en schrijven we
regelmatig stukjes voor de website https://merenwijkpark.wordpress.com/. Hierdoor komt de informatie
bijvoorbeeld niet alleen in SOVON te staan, maar kunnen alle wijkbewoners zien hoe divers de natuur in de
wijk is. Daarnaast hebben we in 2018 meegedaan aan de Nacht van de Vleermuis en is een
paddenstoelenbingo in het park georganiseerd. Voor 2019 staan de Nachtvlinders, voorjaarsplanten en net
als vorig jaar het zaklampvissen op de agenda.
In dezelfde Natuurgidsopleiding had een groepje de Strengen als adoptieterrein. Ook zij gaven daar al
excursies en voor dit jaar staan er een aantal in de agenda.
Met al deze activiteiten is het tijd voor een IVN Werkgroep Merenwijk. Met de natuurgidsen van het
Wijkpark Merenwijk en van de Strengen gaan we deze werkgroep Merenwijk oprichten en daarna zien we
graag andere IVN-ers in de Merenwijk zich aansluiten.
Ant Brandenburg
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IJsclub/MEC Oegstgeesterweg 43.
2. Een uitdagende werkgroep ‘Ontdek natuur in je buurt’ is opgericht!
Het is een unieke samenwerking in de Leidse regio tussen IVN, KNNV en Naturalis. De werkgroep brengt
mensen bij elkaar rond met het thema Citizen Science (C.S.) ofwel: burgerwetenschap.
Het doel van deze werkgroep is om mensen, wetenschappers of overheden rond een bepaald thema uit de
natuur voor te bereiden op een kortdurende activiteit.
Denk aan onze Nationale Tuinvogeltelling; dat is een mooi voorbeeld van C.S. Door de Nationale
Tuinvogeltelling worden mensen zich meer bewust van de vogels in hun tuin en beleven zij daaraan
waarschijnlijk ook meer plezier. Men leert ze herkennen en komt meer te weten over soorten en aantallen
vogels in zijn of haar tuin. Door deze gegevens te delen met de Vogelbescherming dragen we bij aan het
behoud van de natuur voor de vogels. Wie wil dit nou niet?
Hoe werkt het?
De werkgroep reageert op vragen uit de samenleving. Denk aan de Bijentelling, de Spinnentelling of een
vraag van de gemeente over het beheer van een bloemrijke berm. Naar aanleiding van de vraag organiseren
leden van de werkgroep een korte workshop voor geïnteresseerden. Kennis wordt gedeeld en activiteiten
worden geoefend, meestal mét een excursie.
IVN-ers kunnen op twee manieren meedoen: als deelnemer of als deskundige.
Wil je meer over deze werkgroep weten, kijk dan op
https://drive.google.com/file/d/1Wdp4AdHthPCnF8hKmmg7TuXxN_jEQ4Ew/view?usp=sharing
Wil je mee doen? Mail Maddy (maddyvanholland@ziggo.nl).
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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/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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