IVN Leidse regio
Activiteitenrooster januari t/m maart 2020

Alle zaterdagen in december t/m half maart 10-14 uur. Natuuronderhoud op een paar locaties. Zagen en snoeien op mooie plekjes in de
natuur. Iedere hulp is welkom! Het spaart de sportschool uit.
I/A jjkieft@ziggo.nl of  071-8877694 en wissel@casema.nl
Zaterdag 18 januari 16.30-18.30 uur. Winterwandeling Van schemer
naar duister bij afnemende maan in Berkheide, Ganzenhoek, het
Laarzenpad en het strand. Voor de hele familie vanaf 8 jaar. Een
redelijke conditie is gewenst ivm rulle paden.
V Wassenaarse Slag, parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord.
I/A want.ivnleiden@gmail.com of  06-37005024
Zondag 19 januari: 14 uur: Help vogels de winter door. Vogelvoer
maken en korte vogelwandeling.
V MEC Leiderdorp
Zaterdag 25 januari 10.30 uur. Uitwaaien langs de laagwaterlijn.
V Parkeerplaats Noordduinen, Katwijk (warme kleding aanbevolen!).
Zondag 26 januari 11 - 15 uur. Struintocht over koninklijk landgoed
De Horsten en aangrenzende weilanden, met een boerderijbezoek.
Goede, waterdichte schoenen of laarzen zijn gewenst. Neem iets te
eten en drinken en zo mogelijk een verrekijker mee.
V De Horsten, Ingang Papeweg, Wassenaar (toegang € 1).
I/A want.ivnleiden@gmail.com
Zondag 9 februari 14 - 16 uur. Snoeien in het griend voor kinderen
vanaf 6 jaar met hun begeleider(s). Deze zijn zelf verantwoordelijk
voor toezicht.
V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden.
Zondag 16 februari 14 uur. Winterwandeling in de Houtkamp en
Heemtuin. Na afloop glühwein en warme chocolademelk.
V MEC Leiderdorp
Zondag 23 februari 14-15.30 uur. Uilenballen pluizen voor kinderen. Deelname alleen mogelijk na tijdige aanmelding (uiterlijk 20
februari via onderstaande website), kost € 0,50 per uilenbal.
V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden.
I/A via www.polderparkcronesteyn.nl
Zaterdag 29 februari 13 uur. Uitwaaien langs de laagwaterlijn.
V Parkeerplaats Noordduinen, Katwijk (warme kleding aanbevolen!).
Zondag 8 maart 10 uur. Doorstapwandeling in Lentevreugd.
V Lentevreugd, Wassenaar.
Zondag 8 maart 14 uur. Voorjaarswandeling door de polder (voor
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar met begeleider(s); 15 hekjes
moeten worden overgeklommen).
V TOP Zoeterwoude (bij Boer en Goed en La Place).
A niet verplicht wel gewenst: marliekespijker@hotmail.com

Maandag 9 maart 18 - 20 uur. Wandeling Van schemer naar duister
met volle maan in Berkheide, Ganzenhoek, het Laarzenpad en het
strand. Voor de hele familie vanaf 8 jaar. Een redelijke conditie is
gewenst ivm rulle paden.
V Wassenaarse Slag, parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord.
I/A want.ivnleiden@gmail.com of  06-37005024
Zondag 15 maart: 14 uur: Bomen en knoppen: practicum en wandeling in Houtkamp en Heemtuin.
V MEC Leiderdorp
Zondag 22 maart 13 - 14 uur. 1e Wandeling vogels in de lente in
het Berkhoutpark in combinatie met concert. Ook tijdens het concert
van Sinfonietta Voorschoten (14.30-15.30 uur) spelen vogels een
centrale rol. Kruispuntkerk te Voorschoten. Meer informatie o.a. over
kaartverkoop zie onze website
Zondag 22 maart 14.30-15.30 uur. 2e Wandeling vogels in de lente
in het Berkhoutpark in combinatie met concert. Ook tijdens het
concert van Sinfonietta Voorschoten (16 - 17uur) spelen vogels een
centrale rol. Kruispuntkerk te Voorschoten. Meer informatie o.a. over
kaartverkoop zie onze website
Zondag 22 maart 14-16 uur. Takkenhutten bouwen, voor kinderen
vanaf 4 jaar en hun begeleider(s). Deze zijn zelf verantwoordelijk
voor toezicht.
V Tuin van de Smid, Polderpark Cronesteyn Leiden.
Zondag 22 maart 14 uur. Excursie op Landgoed Oud Poelgeest.
V ingang Laan van Oud Poelgeest, Oegstgeest.
Zondag 22 maart 14-15 uur. Stinsenwandeling in het Overbosch.
V bij infobord in het Overbosch, tegenover de dokterspost, nabij hoek
Leidsevaart/Rijnsburgerweg, Voorhout.
Zondag 22 maart 14 uur. Natuurwandeling over begraafplaats
Groenesteeg.
V Ingang van de begraafplaats Groenesteeg 126a, Leiden.
Zaterdag 28 maart 12 uur. Uitwaaien langs de laagwaterlijn.
V Parkeerplaats Noordduinen, Katwijk (warme kleding aanbevolen!).
Zondag 29 maart 14-15.30 uur. Wandeling door het jubilerende
Heempark. De stinsenplanten zijn er weer.
V Heempark, Oegstgeesterweg 21, Leiden

Dit is onze laatste folder-op-papier!
De folder blijft te downloaden op onze site bij Downloads.
Alle activiteiten staan ook uitgebreid op de site zelf.
Buitenstaanders kunnen de folder ook per e-mail toegestuurd
krijgen, geef dan het mailadres op via ivnleiden@hotmail.com.
IVN-leden en -donateurs krijgen hem al per mail.
Naast genoemde excursies kunnen we ook excursies-op-verzoek
verzorgen. Dat kan bij een speciale familiegelegenheid zijn, een
bedrijfsuitje of gewoon een gezellige wandeling met vrienden. Lees
er alles over op: www.ivn.nl/afdeling/leiden/excursies-op-verzoek

Vertrekpunten en parken
V Katwijk: Grote parkeerplaats bij de Noordduinen, Noordduinseweg.
Verzamelen links-voor, op de hoek, bij de KNRM-loods.
V Leiden: Tuin van de Smid, theehuis midden in Polderpark
Cronesteyn, Leiden. Info: www.polderparkcronesteyn.nl
V Leiden: Heempark, Oegstgeesterweg 21. Open 7 dagen per week.
V Leiden: Kinderboerderij Merenwijk, Parkzicht 100.
Dagelijks open 8.30–16.30 uur.
V Leiderdorp: Heemtuin, Van Diepeningenlaan nabij kruising Persant
Snoepweg. Open op werkdagen: apr t/m okt 8–17 u,
nov t/m mrt 8-16 u. Weekend/feestdagen: apr t/m okt 15-17 u.
V Leiderdorp: MEC, v. Diepeningenlaan 110-E (in gebouw De Sterrentuin). Open tijdens activiteiten voor het publiek.
Meer informatie op www.natuureducatie.nl
V Oegstgeest: Landgoed Oud Poelgeest: Poelgeesterweg 1.
V Oegstgeest: MEC, IJsclubgebouwtje, Oegstgeesterweg 43 (in de
bocht). Informatie op www.mecoegstgeest.nl
V Warmond: Landgoed Huys te Warmont, bij Herenweg 139. (Parkeren aan de Beatrixlaan e.o.).
V Warmond: NatuurOntdekkingsCentrum Koudenhoorn, bij paviljoen
Koudenhoorn, recreatie-eiland te bereiken via Gemeentehaven.
V Wassenaar: Bezoekerscentrum De Tapuit, naast pannenkoekenboerderij in het midden van Meijendel.
V Wassenaar: Koninklijk Landgoed De Horsten: Papeweg, Wassenaar. Op het parkeerterrein van De Horsten, nabij de kaartjesautomaat (parkeren gratis, toegang tot De Horsten € 1).
V Wassenaar: Lentevreugd, bij rotonde Katwijkseweg/Kokshoornln.
V Wassenaar: Ommedijkse Bos, Nellesteijn, Maaldrift 6, Wassenaar
V Wassenaar: Wassenaarse Slag, parkeerterrein tegenover hotel
Duinoord (Wassenaarseslag 26, 2242 PJ).
V Zoeterwoude: TOP, Groene Hartplein 4, 2318 GS, Zoeterwoude
V: vertrekpunt, I/A: inlichtingen/aanmelden
Als er géén A bij de excursie staat, is aanmelden niet nodig.
De excursies duren ca 2 uur, tenzij anders is aangegeven.
Actuele en uitgebreidere info op www.ivn.nl/afdeling/leiden
(daar staan ook kaartjes bij de vertrekpunten)
Secretariaat: Ria Fijn van Draat, Satijnvlinder 15, 2317 KJ Leiden
 071-5210887 e-mail: ivnleiden@hotmail.com
Hier kunt u ook extra activiteiten- en cursusfolders aanvragen!
We hebben een Groene Winkel met een grote sortering
natuurboeken, zoekkaarten en artikelen.
Info bij Mariëtte Elshoud  jetelshoud@hotmail.com

www.ivn.nl/afdeling/leiden
Op Facebook zijn we te vinden op:

www.facebook.com/ivnleiden
Like ons en laat je ook via Facebook informeren en inspireren!!

Natuurcursussen
De cursusavonden worden gegeven in het
Wellantcollege, Lange Voort 70, 2341 KD
Oegstgeest
(tenzij anders is aangegeven).

Natuur in de lente – 4 wandelingen met IVN
Een cursus Natuur voor iedereen, niet vanaf de schoolbanken maar
op de wandelpaden in onze regio. Alles wat met het voorjaar te
maken heeft komt aan de orde, en dus gaan we het hebben over
bloemen, bomen en vogelzang en over de natuurrijke locaties tussen
Leiden en de zee. En we gaan struinen door de duinen, door een
gebied dat normaal niet voor het publiek toegankelijk is.
Voor dit wandelabonnement vragen we een bijdrage van € 20 per
persoon; elke deelnemer krijgt een boekje met daarin de belangrijkste informatie over planten, vogels en over het duingebied. Wie niet
aan alle wandelingen wil deelnemen, betaalt
€ 7,50 per excursie.
De excursies beginnen om 10.00 uur op zaterdagochtend, en ze
eindigen tussen 11.30 en 12.00 u.
Het programma voor 2020:
Zaterdag 4 april - Stinzenplanten in Oud Poelgeest (Oegstgeest)
Zaterdag 25 april - Vogelzang in landgoed Huys te Warmont (Warmond)
Zaterdag 2 mei - Bloemen op het schiereiland De Strengen (Leiden/Warmond)
Zaterdag 16 mei Duinen bij Noordwijk
U kunt informatie krijgen en zich aanmelden bij Hans ter Mors,
 hanstermors@xs4all.nl of  071 3617521/06 51086773

Duincursus voorjaar 2020
Deze cursus over het ontstaan van de duinen en de verschillende
duinlandschappen in de regio Leiden en de fauna en flora in deze
gebieden bestaat uit drie avonden, 14 mei, 4 juni en 18 juni (19.30 –
22.00 uur) en drie excursies op 16 mei, 6 juni en 20 juni (9.00 – 12.00
uur). De data en tijden zijn onder voorbehoud.
In de duinen spelen wind, zand, zout en kalk een grote rol. Deze zijn
in hoge mate bepalend voor de landschapstypen en de flora daarin
en deels ook voor de fauna. De excursies sluiten steeds aan op de
thema’s van de cursusavonden.
Voorkennis is niet vereist.
Locatie van de avonden: Wellantcollege, Lange Voort 70, 2341 KD
Oegstgeest. De excursies zijn in de duingebieden Meijendel en
Berkheide. Kosten:€ 47,Aanmelding en meer informatie:  ivnduin@gmail.com of
 06-20025337 (Wim van der Ham).

Cursus Tuinen Natuurlijk! 2020
Deze basiscursus “natuurlijk tuinieren” laat zien dat je zonder het
gebruik van gif en allerlei andere kunstgrepen, toch een tuin kunt
hebben die behalve lekker groen, ook kleurrijk en vol leven is.
Met de juiste kennis van je eigen tuin, (grondsoort, ligging, beplanting) zal al snel blijken dat de natuur je bondgenoot wil zijn. Niet
tegen de natuur in tuinieren dus, maar met de natuur mee. Dat
scheelt veel tijd en geld en zorgt bovendien voor allerlei verrassingen.
De cursus bestaat uit drie cursusavonden en twee excursies.
Cursusavonden op dinsdag 12 mei, 19 mei en 2 juni van 19.45 tot
22.00 u.
Excursies op zaterdagochtend 16 mei en 6 juni meestal van 9.30 tot
12.00 u.
De kosten van de cursus, inclusief koffie/thee (op de avonden) bedragen: € 35. Locaties voor de cursusavonden:
1e en 2e avond:Milieu Educatie Centrum te Oegstgeest (MEC Oegstgeest). Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest; in het IJsclubgebouwtje
3e avond: De Akkerdistel, Cronesteyn 2g, 2322 LH Leiden
Voor opgave en informatie kunt u mailen met:
tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com

Voorjaarscursus ‘Vogels en hun zang’ 2020
Wilt u meer van weten over vogels, bijvoorbeeld welke vogels u
hoort, waarom ze zo zingen en hoe ze te herkennen zijn? Dit voorjaar
houden we weer 3 theorieavonden met veel aandacht voor het herkennen van vogels. Daarnaast krijgt u ook informatie over vogelboeken, verrekijkers en cd’s.
De data zijn (onder voorbehoud): 24 maart, 31 maart en 14 april
(steeds op een dinsdag om 19.45 uur).
Tevens zijn er 4 vroege ochtendexcursies op zaterdag
28 maart, 11 april, 18 april en 9 mei naar verschillende bos-, weideen duingebieden in de omgeving van Leiden.
Deelnemers ontvangen een cursusboek met behalve praktischinformatieve ook inhoudelijke informatie.
De kosten zijn € 50,- (incl. informatiemap en koffie of thee).
Voor informatie kunt u bellen (of mailen) met: Floris de Boer tel 0703276084 of Caroline Grimbergen tel 06-47494877.
Voor opgave of info kunt u mailen naar ivnvogels@gmail.com
We hebben een Groene Winkel met een grote sortering
natuurboeken, zoekkaarten en (cadeau-)artikelen.
Info bij Mariëtte Elshoud, jetelshoud@hotmail.com
Kijk voor meer informatie over IVN Leidse regio,
deze cursussen en onze excursies:

www.ivn.nl/afdeling/leiden
Op Facebook zijn we te vinden op:

www.facebook.com/ivnleiden
Like ons en laat je ook via Facebook informeren en inspireren!!

