Dit jaar is het Jaar van de Wulp. Zo’n 4.300 paar wulpen broedt jaarlijks in ons land, in open
graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het
broedseizoen naar zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote
aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de
kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de
winter zijn er soms wel 200.000 exemplaren in
Nederland aanwezig! 25-50% van de wereldpopulatie
maakt op enig moment van Nederland gebruik. Best
een hele verantwoordelijkheid. Als broedvogel gaat
het – ook met de wulp – jammer genoeg domweg
slecht. In heide-, hoogveen- en duingebieden zijn
vrijwel alle wulpen verdwenen. Tot rond 1980 huisde
de meerderheid juist in deze natuurgebieden. Extra
aandacht is dus geboden. Dat gebeurt onder andere
door tellingen. Kijk op
https://www.sovon.nl/jaarvandewulp .
Dit jaar is ook het Jaar van de Egel. Om meer
aandacht te krijgen voor het wel en wee van de egel
in Nederland heeft de Zoogdiervereniging 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. “Moet dat
nou?”, kan een argeloze natuurliefhebber vragen. Egels zijn toch niet zeldzaam. Het punt is, dat we
nog steeds te weinig weten van deze zoogdieren. Dus ook voor de egel extra aandacht, waarbij het
accent valt op tellingen. Egeltje gezien? Meld het! Zie verderop in deze nieuwsbrief hoe dat moet.
1. Kennismaking met onze nieuwe voorzitter Wietse Roodenburg
Op 1 april 2019 is de voorzittershamer van de IVN afdeling Leidse regio overgedragen. Mijn
allereerste woorden kunnen dan ook niet anders zijn de leden te bedanken voor hun vertrouwen.
Maar ik mag het huidig bestuur en de vertrekkende voorzitter niet vergeten. Enorm bedankt. En jij
Floris, geweldig de vele keren dat we samen koffie dronken en door de taken van voorzitter zijn
gelopen. Fantastisch dat je actief wil blijven met de vogelwerkgroep en de Nieuwsbrief. Bij deze ook
de felicitaties aan de nieuwe ereleden. Voor hun kennis, inzet en passie heb ik grote bewondering. Ik
kijk er naar uit nog veel meer van hen te kunnen genieten.
Om de leden een idee te geven met wie ze te doen hebben, een kort stukje over hun nieuwe
voorzitter. De foto hieronder laat zien waar ik graag vertoef. In mijn zeilbootje, op het water. Ik ben
getrouwd, vader van drie kinderen en een aantal jaren terug, met vervroegd pensioen. Ik heb grote
interesse en respect voor de natuur. Mijn vader wees mij op bloemen en bomen. Mijn professor
onderwees mij over aarde en oceanen. Door mijn studie Geologie / Oceanografie en mijn werkzame
leven besef ik de schoonheid, het belang van water en de kwetsbaarheid van de natuur.
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Als geoloog, heb ik jaren in het
“veld” doorgebracht: gewerkt in
de bergen, gewoond in de
duinen, aan het strand, in
regenwouden en woestijnen. Ik
heb geleerd hoe je wel en niet
moet omgaan met de natuur. Nu
is het mijn beurt passie en kennis
te delen. En waar kan je dat nu
beter doen dan in de IVN? Ik heb
met heel veel plezier de vorige
NGO cursus gevolgd en samen
met twee plaatsgenoten, veel
geleerd van ons adoptiegebied,
de Hertenkamp in Wassenaar.
Trots ben ik op de NGO’ers van het jaar 2017-2018 die de uitdaging hebben opgepakt en razend
actief zijn in de verschillende werkgroepen. Wat een mooi NGO jaar en wat een briljante
docentengroep!
En nu dan de vooruitzichten voor weer een mooi jaar. Allereerst de werkgroepen. Zij staan aan de
basis van onze afdeling. Met twee nieuwe werkgroepen dit jaar laten we zien dat er veel energie is
en dat verdere groei mogelijk is. We zijn een afdeling die serieus is met haar
vrijwilligersbeleid, sociale veiligheid en privacy. Een financieel gezonde afdeling die nadenkt over de
juiste bestedingen en haar leden oproept mee te denken over goede bestemmingen. Een afdeling die
op zoek is naar raakvlakken met andere organisaties zoals met Naturalis en KNNV. Een afdeling waar
werkgroepen en haar leden centraal staan.
Ik luister graag naar nieuwe ideeën en kijk uit naar intensieve communicatie. Dus aarzel niet en maak
contact met dit bestuur en haar nieuwe voorzitter.
Wietse Roodenburg – wietseroodenburg@gmail.com
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2. Stadstuinderij Het Zoete Land dreigt plaats te moeten maken voor kunstgras
De gemeente Leiden heeft plannen om hockeyclub Roomburg twee extra kunstgrasvelden te geven
in de Professoren- en Burgemeesterswijk. Eén veld in het Roomburgerpark en een tweede op het
huidige Trigon-terrein aan de Cronesteinkade. Hiervoor wordt Het Zoete Land opgeknipt en flink
verkleind.
Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. Als dit plan doorgaat zullen waardevolle en schaarse natuur sneuvelen en jarenlang
opgebouwde vruchtbare bodem en maatschappelijke waarden verdwijnen onder kunstgras.
Wil jij ook dat de enige succesvolle stadstuinderij en het schaarse groen in het versteende Leiden
behouden blijven?
Teken dan de hier petitie: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl .
Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen! Voor meer informatie, lees hieronder het persbericht.
Bij voorbaat dank voor jouw steun!
Jessica Zwartjes, tuinder Het Zoete Land
Mieke Hogervorst, bestuur stichting Leiden Oogst
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3. Wat doet de Werkgroep Citizen Science komende maanden?
Als voorbereiding op de tweede Nationale Bijentelling is er op vrijdag 12
april van 13:00 - 15:00 uur een workshop “Bijen leren tellen” in de
Merenwijk, in het bezoekerscentrum Weidezicht. Dit bevindt zich op het
terrein van de kinderboerderij Merenwijk, Parkzicht 100, 2317 RH Leiden.
Meer informatie zie www.ivn.nl/afdeling/leidse regio of mail
maddyvanholland@ziggo.nl .U kunt zich op geven voor deze workshop via:
ontdeknatuur@gmail.com.
Workshop 'Planten en insecten herkenningsapps & digitaal waarnemen'.
Presentatie en practicum. In april of mei, datum en plaats nog vast te leggen. Ben je geïnteresseerd?
Meld je nu al aan op: ontdeknatuur@gmail.com .
Drie veldworkshops 'Oeverplanten' op 27 mei in de Merenwijk om 10:00 14:00 of 19:00 uur. Twee
uur practicum langs sloten. Geen deskundigheid vereist. Meer informatie over de workshop en
aanmelding: oeverplanten@gmail.com .Voor meer informatie over het project 'Oeverplanten'
https://sites.google.com/site/leidenbiodiversity/
4. Activiteiten april 2019
Op onze site (zie op de laatste pagina bij het colofon) kan je steeds de actuele buiten-activiteiten van
onze IVN-afdeling downloaden. Deze wordt in ook foldervorm sinds jaar en dag breed verspreid.
Voor de aardigheid laten we in deze nieuwsbrief eens zien wat de maand april in petto heeft.
Zondag 7 april 10-11.30 uur. Vogels in je buurt. Zo mogelijk: neem een verrekijker mee! V Plein voor
de Winkelhof (Statendaalder) in Leiderdorp.
Zondag 7 april 14 uur. Voorjaarswandeling bij Huys te Warmont. V Landgoed Huys te Warmont in
Warmond.
Woensdag 10 april 14-16 uur. Scharrelkids (ca 6-11 jaar). Jonge dieren, in het voorjaar zijn er veel
jonge dieren geboren, zoals lammetjes, kuikens en jonge konijnen. Kom je kijken? Misschien mag je
ze wel aaien! Kost €1,50. V Leslokaal Weidezicht, Kinderboerderij Merenwijk Leiden. I/A
scharrelkidsivnleiden@gmail.com
Vrijdag 12 april 20 uur. Voorjaarswandeling van schemer naar duister, in Berkheide en Ganzenhoek.
Ontmoet de nachtegaal, rugstreeppad, boomkikker en wie weet nog meer. V Wassenaarse Slag,
parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord.
Zondag 14 april 10 uur. Lentebodes bekijken in Lentevreugd. V Lentevreugd, Wassenaar. Neem zo
mogelijk verrekijker mee.
Zondag 14 april 14 uur. Excursie op Landgoed Oud Poelgeest. V ingang Laan van Oud Poelgeest,
Oegstgeest. Zondag 28 april 10-11.30 uur. Natuurwandeling op landgoed Nieuw Leeuwenhorst. V
Gooweg 36, bij het Koetshuis, Noordwijkerhout.
Zondag 28 april 14 uur. Wandeling met thema Ontluikend groen en vogels op koninklijk landgoed
“De Horsten”. V Landgoed De Horsten, ingang Papeweg, Wassenaar.
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5. Algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 1 april jl.
Maandag jl. kwam de ALV bij elkaar voor een gezellige en ook
hele nuttige bijeenkomst. Uiteraard komt er nog een compleet
verslag, maar een paar uitkomsten kunnen we nu al met u delen.
Wietse Roodenburg nam de voorzittershamer over van Floris de
Boer. Vijf IVN-leden werden benoemd tot erelid: Marijke BurgelHollander, Bep van Houten, Lex Burgel, Johan Kieft en Wouter
Gerstel. Goedgekeurd werd het nieuwe Huishoudelijke
Reglement, een min of meer logisch voortvloeisel uit de nieuwe
statuten. En ook heel belangrijk: de ALV besloot tot het instellen
van een bestemmingsreserve om eind dit jaar een eenmalige
donatie te geven aan een natuur-educatief doel. De omvang van
het bedrag zal tussen de € 10.000 en de € 15.000 kunnen liggen.
De ALV zal daar zelf over beslissen. Voorstellen komen van de leden. Meeste stemmen gelden.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/4
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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