IVN-ers hebben over het algemeen geen tekort aan spraakwater. Maar het is leuk om tijdens
excursies ook wat actuele feiten over de natuur te kunnen vertellen. Let op: hier komt er eentje over
de distelvlinder. De afgelopen weken zijn er bijzonder veel waarnemingen gedaan! De distelvlinder is
een trekvlinder, die in wisselende aantallen in ons land gezien wordt.
Trekvlinders overwinteren niet in Nederland, maar komen elk jaar vanuit het zuiden deze kant op.
Afhankelijk van het aantal vlinders dat vertrekt, maar zeker ook van de omstandigheden onderweg,
arriveren er veel of weinig. De distelvlinders die we nu hier zien zijn geboren in Spanje, en ze hebben
dus al een hele tocht achter de rug. De ouders van deze vlinders zijn geboren in Noord-Afrika, en de
ouders van die vlinders zijn ter wereld gekomen in de Sahel. Dus in 3 generaties komen ze in de
zomermaanden in Nederland. Dat betekent dat het aantal van jaar tot jaar sterk fluctueert. Het
meest recente goede distelvlinderjaar was 2009. Toen is een absoluut recordaantal van bijna een
kwart miljoen vlinders doorgegeven. De jaren daarna was het veel minder. Dit jaar zouden de
aantallen die van het recordjaar wel eens kunnen overstijgen!
1. Leidse Hooidagen
Beste IVN-ers / schooltuinvrijwilligers,
De Vereniging Leidse schooltuinen en IVN Leidse regio willen weer samen een activiteit aanbieden op
de Leidse Hooidagen. Zo vullen we elkaar aan en krijgen we de 2 dagen: zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september van 10-16 uur makkelijker bemenst. Dit evenement vindt plaats in het
Polderpark Cronesteyn.
Vorig jaar ging het erg leuk en hadden
we als activiteit hartjes maken van
tarwearen. We verwachten veel kinderen
die vorig jaar ook geweest zijn. Daarom
nu iets anders: libelle maken van papaver
zaadbollen met grassen. Hieronder (item
2 van deze nieuwsbrief) lees je een wat
uitgebreidere uitleg.
Wil je komen helpen, geef dan door in
welk blok je het liefst wil. Als het je nog
niet uitmaakt, geef dat dan ook aan. We
zijn het liefst met 3 personen per
tijdsblok.
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Dit zijn de blokken:
O zaterdag 9.30-13.00u
O zaterdag 12.45-16.15u
O zondag 9.30-13.00u
O zondag 12.45-16.15u.

Voorbeeld
“Ik wil graag helpen op zaterdag 12.45-16.15u maar andere blokken kan ik ook.”
Heb je zelf ook papaverbollen of handige tips? We horen het graag. Geef je op bij Marian Kathmann .
marian.kathmann@planet.nl . Half augustus krijgt iedereen die zich opgegeven heeft bericht.
2. Activiteit: Een libelle maken van
papaverzaadbol met grassen. (Bijvoorbeeld
met kruipertjes of roggearen).
Vrijwilligers van schooltuinen en IVN kunnen
allebei helpen met knutselen en praatjes
aanknopen. Je kunt ook aangeven wat je het
leukste vindt.
Met grassen knutselen past ook mooi bij de
hooidagen. In Cronesteyn vliegen veel
libellen en er groeien veel verschillende
grassen.
Ik heb deze activiteit verschillende malen
gedaan met de Natuurtafel op de
Buitenspeeldag in de Lindelaan Leiderdorp.
Ik had toen gedroogde papaverbollen via een droogbloemen-groothandel.
Ze groeien nu veel op de schooltuinen. We moeten kijken hoeveel we er daar vandaan kunnen halen.
Ook bossen met kruipertjes alvast plukken en drogen is handig. Zie ook de bijlage die we meezenden
met deze Nieuwsbrief.
Als VLS geven we natuurlijk ook wat algemene informatie over de Leidse Schooltuinen mbv het
optrekscherm, foto’s en producten. En nieuwe vrijwilligers: altijd welkom! We staan ook op
steenworp afstand van de schooltuinen in Cronesteyn.
We staan in de kraam samen met de schooltuinen en de kleine IVN-Groene Winkel.
Contactpersoon daarvoor is Maddy van Holland. Er werd vorige jaren vaker gevraagd om loeppotjes
en zoekkaarten te kunnen kopen. Daarvoor gaan we dus nu een mogelijkheid bieden. Er werd in
2018 niet heel veel verkocht maar het werd goed bekeken. Het IVN maakt natuurlijk tegelijkertijd
reclame voor de vele activiteiten, voor jong (Scharrelkids) tot oud. En de mogelijkheden van
activiteiten op verzoek. (Soms in combinatie of geregeld via Stichting Naar Buiten!)
Wie doet mee? Geef je op bij Marian. Marian.kathmann@planet.nl . Dit geldt zowel voor IVN- als
voor schooltuinvrijwilligers. We maken in principe blokken van 9.30-13.00 en van 12.45 – 16.15u
(evt. aanpasbaar). Per blok willen we met minimaal 3 personen zijn.
Verdere voorbereiding en instructie doet Marian na haar vakantie. Zij is op 12 augustus terug.
De organisatie van de Leidse Hooidagen probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Als VLS en
IVN bieden we deze activiteit aan en geven we geen vrijwilligersvergoeding. Het is puur voor het
goede doel: kinderen meer naar buiten! En groente leren kweken en nog veel meer!
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Met vriendelijke groeten,
Maddy van Holland IVN Leidse regio
Marian Kathmann VLS en IVN Leidse regio
https://www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten/leidse-hooidagen-2019

3. IVN genomineerd voor Charity Awards
Op 25 juli jl. stond de (landelijke) IVN Natuureducatie in de NRC met een full-page advertentie!
Het Team Marketing en Communicatie meldde ons, dat de IVN afgelopen voorjaar door de NRC is
geselecteerd voor de Charity Awards 2019 uit meer dan 400 inzendingen samen met 19 andere
goede doelen. Twee studenten van de Willem de Kooning academie hebben voor IVN een
advertentie ontwikkeld en nu staan we daarmee in de krant! Van alle 20 goede doelen wordt er eind
augustus door de publieks- en vakjury bekendgemaakt wie de winnaar is.
Om de grootste kans te maken om te winnen hierbij de vraag aan iedereen om dit bericht te delen en
te liken met familie, vrienden, je netwerk en verder iedereen die je kent. En iedereen oproepen te
stemmen op onze NRC Charity Awards advertentie. Vergeet uiteraard ook niet om zelf te stemmen
;)! Zie: http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/354/ivn-natuureducatie-.
4. Reserveer de datum alvast! Dinsdag 17 september “Special” van de Vogelwerkgroep
Op dinsdagavond 17 september organiseert de Vogelwerkgroep van onze IVN-afdeling de jaarlijkse
“Special” over een interessant vogelonderwerp. We hebben Dick de Vos bereid gevonden om ons
deze avond bij te praten over de vogeltrek. Dick heeft onlangs bij de KNNV-uitgeverij een boek
gepubliceerd over dit onderwerp. Zet het vast in de agenda!
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5. Planten en insecten herkenningsapps
Vindt u het leuk om tijdens het wandelen de natuur beter te leren kennen en tegelijkertijd bij te
dragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dat kan met uw smartphone. Op 2 september van

19.30 – 21.00 uur organiseert de werkgroep van IVN, KNVV en Naturalis ‘Ontdek natuur in je buurt’
een informatieavond over het gebruik van telefoonapps in het MEC in
Leiderdorp in de Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 (e) 2352 KA
Leiderdorp.
Op die avond zal besproken worden welke apps het meest geschikt zijn om
achter de namen van planten en/of dieren te komen en hoe u ze gebruikt. We helpen u eventueel
met het installeren van de apps.
Vergeet uw smartphone niet mee te nemen. En het is handig als u al een paar natuurfoto’s gemaakt
heeft, dan kunnen we meteen aan het werk.
Uw waarnemingen kunnen bijdragen aan een betere bescherming van de natuur.
U kunt zich aanmelden bij maddyvanholland@ziggo.nl. Let op vol=vol.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/7
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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