1. Van de voorzitter
Wat doet een voorzitter van de afdeling Leidse regio de eerste maand dat hij in functie is?
Genieten van de natuur. De temperaturen in het voorjaar 2019 gingen op en neer. Ik begrijp
dat dit heel gunstig was voor de Keukenhof. Eerst een warme periode waar de bloemen snel
tot bloei kunnen komen en vervolgens lagere temperaturen die er voor zorgen dat ze goed
in bloei blijven staan. Het gevolg, lange files gedurende Pasen.
Gewoon bij mij om de hoek, geniet ik van de bloei van de kievitsbloem. Het kost haar acht
jaar om te kunnen bloeien. Het kenmerkende schaakbord (of kievitsei patroon) op de kelk en
de paarse of witte kleuren (de albino) zijn prachtig. Het is een in het wild in Nederland
zeldzaam voorkomend bolgewas, maar vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd.
Dat lijkt goed nieuws.
Lopend door mijn oude adoptiegebied de Hertenkamp zie ik steeds meer bloemen en
planten die door de langere dagen en de warme lentezon gedreven, de groei inzetten.
Bijvoorbeeld het fluitenkruid en het madeliefje. In het geruimde bloembollenveld herkennen
we de trompetnarcis en hyacint. Kleurige
stippen in een voornamelijk groen
landschap. Verder maken het zilverschoon,
de witte akkerhoornbloem, de gele
mahonia, boterbloem en paardenbloem,
het blauwe ereprijs en de paarse
dagkoekoeksbloem het kleurenpallet
compleet. En als je vroeg opstaat hoor je
de vogels hun territorium afbakenen en
voorbereidingen maken voor het
broedseizoen. De gele kwikstaart, kleine
plevier en de tapuit zijn al waargenomen
door mijn maten van de NGO. We gaan
langzaam op weg naar de zomer.
Op 11 April woonde ik de Leidse opening van het bijenjaar bij in de eco-tuin van de
Zijlbedrijven. Motiverende woorden van de wethouder, veel enthousiasme, scholieren die
bloemen zaaien, een rondleiding. Veel gepassioneerde natuurliefhebbers, oude bekenden
en nieuwe gezichten. Ontving een zakje zaadjes van de Pollinators om zo voor meer voedsel
voor de bijen te zorgen. Die zelfde middag ging ik aan de slag in mijn voortuin.
Een email uitwisseling met de voorzitter van de MEC Oegstgeest. Zoveel raakvlakken met
onze afdeling. Misschien is het een goed idee om eens af te spreken om wat nader kennis te
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maken. Ja, en verder een complexe discussie over het conserverend natuurbeheer in het Bos
van Bosman aan de Wassenaarse weg. Waar ligt de grens tussen aan de ene kant het
onderhoud van een bos of park voor de nodige variatie en verjonging en aan de andere kant
de bescherming van elke boom? Emoties, die misschien kunnen worden voorkomen door
goede communicatie en educatie. Een aandachtspunt zijn de stappen die we moeten maken
om voor iedereen die met kwetsbare mensen/jongeren op stap gaan de VOG te verkrijgen.
Een bijzondere maand, en genoeg te bespreken en te doen voor een nieuwe voorzitter.
Trouwens er is een vacature in het bestuur en als je geïnteresseerd bent horen we heel
graag van je.
Wietse Roodenburg
2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): een belangrijk bericht voor alle actieve leden van IVN
Leidse regio
Op 2 juni 2018 heeft de Landelijke Raad besloten dat vrijwilligers – die binnen IVN met
kwetsbare groeperingen actief zijn –een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (verkort tot VOG)
moeten bezitten. In de brochure ‘In veilige handen’ worden naast een stappenplan, ook de
bijbehorende omgangsregels en de gedragscode bij IVN beschreven.
Kwetsbare groepen zijn:
• Minderjarigen,
• kwetsbare personen (weinig weerbare ouderen) en
• mensen met een beperking (slechtziend, slechthorend, gehandicapt).
Het bestuur van IVN Leidse regio kan
zich volledig vinden in dit besluit en
wil – binnen haar mogelijkheden –
mede zorg dragen voor een sociaal en
fysiek veilig klimaat tijdens onze
activiteiten voor onze deelnemers én
voor onze gidsen. Daarom is besloten
dat alle gidsen, die activiteiten
verrichten met kwetsbare
groeperingen, op 1 juli 2019 een VOG
dienen te bezitten.
Sonja Meijer heeft zich beschikbaar
gesteld als vertrouwenspersoon voor
IVN Leidse regio.
Hoe kom je aan een VOG? (IVN-leden krijgen de VOG gratis)
Voor het aanvragen van een VOG is het nodig te beschikken over een internetaansluiting,
een e-mailadres en een DigiD.
Procedure:
Als je lid bent van een werkgroep dan zal de coördinator de eerste stap verzorgen, van
‘losse’ gidsen wordt verwacht dat zij dit zelf doen.
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Stuur de volgende gegevens naar onze secretaris Ria (ivnleiden@hotmail.com) voor 15 mei
2019:
• je eigen achternaam/meisjesnaam.
• je voorletters
• je e-mailadres.
Ria stuurt de verzamelde gegevens naar de IVN Servicedesk .
Alleen medewerkers van de Servicedesk kunnen inloggen op Justis, de website van het
Ministerie. Zij voeren de gegevens van de aangemelde vrijwilligers in.
Vrijwilligers krijgen hierover een melding via hun e-mail. Hij/zij moet met behulp van zijn
DigiD de aanvraag voltooien.
Daarna checkt het Ministerie of de vrijwilliger in aanmerking komt voor een VOG. Dat kan
maximaal acht weken duren, maar is meestal veel sneller geregeld. Als uit het
antecedentenonderzoek blijkt, dat er geen bezwaar is ‘tegen betrokkene voor het doel’,
krijgt de vrijwilliger de VOG thuis gestuurd.
Maak hiervan een kopie voor jezelf.
Stuur/geef het origineel aan Ria.
LET OP: Deze VOG geldt alleen voor het vrijwilligerswerk dat je voor IVN doet!
Voor mensen die meer willen weten, zijn de volgende websites aan te raden:
www.inveiligehanden.nl
www.inveiligehanden.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/de-gedragscode
www.ivn.nl/in-veilige-handen-bij-IVN
Succes er mee! Heb je vragen? Mail mij dan (maddyvanholland@ziggo.nl)
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Maddy van Holland
3. Help mee de oevervegetatie van Leiden
en omgeving in kaart te brengen
Help mee de kwaliteit van de
oevervegetatie in Leiden en Ommelanden in
kaart te brengen.
In een polderlandschap en in de bebouwde
kom bieden de oevers vaak goede kansen
voor ‘wilde natuur’ en belangrijke
schuilplaatsen voor diverse planten- en
diersoorten. Voor de tweede jaar willen
Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit
Leiden in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter
beheer zouden kunnen profiteren.
Het zou mooi zijn als dat met hulp van veel mensen gedaan kan worden. Je hoeft geen
specialist te zijn om ons te helpen. Er zijn 24 indicatorplanten gekozen die je snel via foto’s,
filmpjes en quizzen op onze website leert herkennen, enkele ken je zeker al. Door aan het
onderzoek mee te doen zal je de oevers bij je in de buurt ook op een hele andere manier
ervaren. Bezoek onze website www.mijnoeverplanten.nl
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Onzeker ? Misschien ken je iemand in je omgeving die planten kent en met wie je op stap
kan gaan. Ook willen we je helpen en organiseren wij workshops langs oevers, de eersten
zijn op maandag 27 mei (om 10, 14 en 19 u. in de Merenwijk). Heb je vragen of wil je je
aanmelden? Mail naar: oeverplanten@gmail.com .

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/5
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/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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