1. Paddenstoelen
September eindigde nat. Daar mogen we blij mee zijn, want wie weet komen we zo weer
een beetje in de buurt van een normaal grondwaterpeil. Na een paar van die natte dagen –
in combinatie met zachte temperaturen – schieten de paddenstoelen weer uit de grond.
Vliegenzwammen, stink- en inktzwammen, gekraagde aardsterren en (grote)
parasolzwammen. U vindt ze terug in deze nieuwsbrief. Veel leuker is natuurlijk ze in het
echt op te zoeken. Mee met een deskundige? Kijk bij 6 en 27 oktober op de bijgaande
activiteitenladder, een uittreksel van onze kwartaalfolder, die ook altijd te raadplegen en te
downloaden is op onze site. Dat laatste vermelden we er maar even bij, opdat de lezer niet
zal verwachten dat de maand-ladder in elke nieuwsbrief wordt afgedrukt. Wel stuurt het
secretariaat tegenwoordig aan het begin van elk kwartaal de activiteitenfolder mee.
Dan nog een opmerking over plankenkoorts. Wat heeft dat met paddenstoelen te maken? Er
zijn nog steeds IVN-ers die er tegenop zien om excursies te gidsen, omdat ze niet de hele
flora en fauna van Nederland uit hun hoofd kennen. Want, jawel, alleen al aan
paddenstoelen hebben we er meer dan duizend. “Hoe heet deze soort mijnheer/mevrouw?”
En dan met een mond vol tanden staan.
Nergens voor nodig! Nog even de basistips. 1) Loop de excursie vóór. Maak een foto of
tekening van de onbekende soort. Onthoud de plek. Zoek thuis op. 2) Neem een zoekkaart,
boekje of simpele determinatie tabel mee, allemaal door de werkgroep door de IVN te
bekostigen. 3) de Wet van (Lex) Burgel: “Dat weet ik niet, maar ik zoek het voor u op. Mag ik
uw Emailadres?”
2. Beheerswerk in Lentevreugd en
Berkheide en wilgen knotten bij de
Klaas Hennewerf
In overleg met en op verzoek van
Staatsbosbeheer wordt in de
komende maanden beheerswerk
gedaan in Lentevreugd en
Berkheide. In Lentevreugd gaat het
om maaien en maaisel afvoeren. In
Berkheide onder ander om
terugdringen van duindoorn.
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Rond de Klaas
Hennewerf is een
honderdtal wilgen
in de eerste
maanden van 2020
weer aan knotten
toe. Gereedschap,
helmen en
handschoenen
worden dan
geleend bij de
Groene Motor.
Met een beetje
geluk is de werf
ook te bezoeken.
Zeer de moeite
waard!
- Degenen die belangstelling hebben voor beheerswerk in Lentevreugd en/of Berkheide
kunnen contact opnemen met Hugo Woudenberg . E-mail: hugowoudenberg@hotmail.com.
Dit gaat spelen in de tweede helft van oktober. Hugo zal dan tijdig contact opnemen met
degenen die geïnteresseerd zijn.
- Degenen die belangstelling hebben voor knotten op de Klaas Hennewerf kunnen contact
opnemen met Lex Burgel. E-mail: burgel@casema.nl. Lex neem te zijner tijd contact op met
geïnteresseerden.
3. Verklaring omtrent gedrag
Voor de mensen die nog géén VOG hebben (verplicht voor iedere IVN-er die op stap gaat met
kinderen, ouderen dan wel andere kwetsbare groepen) is het volgende van belang.
Wil je toch nog een VOG, laat dat dan voor 15 oktober weten aan Ria Fijn van Draat,
ivnleiden@hotmail.com. Het kost niets.
4. Wandelen met de zomerschool op 21 en 28 augustus 2019

Stichting JES Rijnland (zie https://www.jesrijnland.nl/) organiseert een zomerschool voor
kinderen met een taalachterstand. Dat doen ze in samenwerking met het
Boerhaavemuseum. De vraag of IVN een bijdrage kan leveren, werd natuurlijk positief
beantwoord. Het thema in deze twee weken was water. In het Boerhaavemuseum speelden
de kinderen (in de leeftijd van 9 – 12 jaar) in de watertuin en ze maakten daar schepraderen
en pompjes. Ons voorstel om naar Meijendel te gaan werd snel verwelkomd. In het
bezoekerscentrum de Tapuit is veel te zien, er is een waterspeeltuin en sinds enkele
maanden is er ook de Duincampus.
Op woensdag 21 augustus op stap met 15 kinderen, drie IVN gidsen (Marijke sloot zich aan)
en drie begeleiders van JES en het Boerhaavemuseum. Eerst een natuurwandeling naar de
Meijendelse berg.
Daar heb je mooi uitzicht over enkele infiltratieplassen en de zee. Een goede plek dus om
iets over de waterwinning te vertellen, maar ook om de kinderen te vragen hoe je het
noorden kunt vinden, en waarom dat belangrijk is. Tijdens de wandeling naar de Meijendelse
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berg maakten de kinderen gebruik van de sporenkaart die door Roberta en Nard is
ontwikkeld. Wij vertelden onderweg over de natuur in Meijendel.
Terug bij de Tapuit aten we de meegebrachte lunch op. De kinderen keken rond in de Tapuit
of speelden in de watertuin. Daarna was het tijd voor de waterles. Aan de hand van een klein
boekje maken de kinderen een wandeling door de Duincampus (die is op de plaats waar
vroeger de Duintuin was). Op panelen staat informatie waarmee de kinderen de vragen in
het boekje kunnen beantwoorden. De goede antwoorden zijn te vinden in de Tapuit. Er is
ook een sticker te verdienen voor het Duindiploma (de achterzijde van het boekje). Daarna
was het tijd voor een ijsje. Tijdens de wandeling werd gewerkt aan een VLOG. Op vrijdag 23
augustus presenteerden de kinderen in het Boerhaavemuseum de resultaten van een drukke
week. Dat deden ze aan de hand van korte filmpjes en het tonen van hun knutselwerk. Dat
was er leuk en een mooie afsluiting van de zomerschool.
De groep bestond uit kinderen van (oorspronkelijk) verschillende nationaliteiten: Marokko,
Turkije, Nepal, China en Nederland. Een aantal daarvan had al kennisgemaakt met Meijendel
via het Bewaarde Land, voor andere kinderen was het echter helemaal nieuw. Wederom een
succesvolle bijdrage van onze afdeling met nieuwe uitdagingen voor de IVN gidsen.
26 augustus 2019
Lex Burgel

5. Dit jaar is het Jaar van de Wulp
De wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In dit Jaar van de
Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen
op bijvoorbeeld de verspreiding van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote
groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia
geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en
welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de wulp kunnen
beschermen.
Wilt je meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl .
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6. Activiteitenrooster oktober 2019
Alle zaterdagen in november en december 10-14 uur. Natuuronderhoud (bomen zagen enz) op een
paar mooie locaties in de omgeving. Bij opgave hoor je waar de werkzaamheden plaatsvinden. I/A
jjkieft@ziggo.nl of 071-8877694
Woensdag 2 oktober 10 uur. Herfstverschijnselen, Nut en Noodzaak in Ganzenhoek (Meijendel).
Duur: ruim 2 uur (o.a. onverhard pad). V Wassenaarse Slag, parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord
I/A ganzenhoek.excursies@gmail.com (max. aantal personen 15)
Zondag 6 oktober 11 uur. Wandeling bij Huys te Warmont. V Landgoed Huys te Warmont
Zondag 6 oktober 14-15.30 uur. Paddenstoelenexcursie in De Houtkamp en Heemtuin. V MEC
Leiderdorp
Zondag 6 oktober 14 uur. De oogst van Cronesteyn. Vruchten en zaden. Voor volwassenen en
kinderen vanaf 5 jaar met hun begeleiders. V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden
Zaterdag 12 oktober 10.35 uur. Uitwaaien langs de laagwaterlijn. V Parkeerplaats Noordduinen,
Katwijk. (warm kleden!)
Zondag 13 oktober 10 uur. Vogels van het najaar en binnenduin. Dit is tevens een excursie van
Vogelbescherming. Verrekijker, waterdicht schoeisel en warme kleding aanbevolen! V Lentevreugd,
Wassenaar. A Via de website van Vogelbescherming. Als de excursie al vol is, kunt u contact
opnemen met Lex Burgel, burgel@casema.nl
Woensdag 16 oktober 14 uur. Herfstverschijnselen, Meer dan Mooi in Ganzenhoek (Meijendel).
Duur: ruim 2 uur (oa onverhard). V Wassenaarse Slag, parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord I/A
ganzenhoek.excursies@gmail.com (max. aantal personen 15)
Zondag 20 oktober 14-15 uur. Herfstexcursie in het Overbosch. Genieten van de herfst. V ingang
Overbosch tegenover de dokterspost, nabij hoek Leidsevaart/Rijnsburgerweg, Voorhout
Zondag 20 oktober 14 uur. Bomenspel, los het woordraadsel op aan de hand van de bomen. Voor
kinderen vanaf 7 jaar met hun begeleiders. V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden
Zaterdag 26 oktober 20-22 uur. Nacht van de Nachtwandeling op eiland in de Zwanburgerpolder. V
Verzamelen aan het einde van de Zijldijk (via Leiderdorp), t.o. Kaasboerderij De Eenzaamheid. Daar
komt de boot ons ophalen. Let op: voor routeplanner aanhouden Zijldijk 11, 2362AE Warmond. I/A
want.ivnleiden@gmail.com
Zondag 27 oktober, 10-11:30 uur. Herfstwandeling op landgoed Nieuw Leeuwenhorst. V Gooweg 36,
bij het Koetshuis, Noordwijkerhout.
Zondag 27 oktober 14 uur. Paddenstoelenexcursie. Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar met
hun begeleiders. V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden
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Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/9
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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