Gelukkig nieuwjaar!
Winter ………………. de belofte van een nieuw jaar. Twee tips voor IVN-enthousiasten die met een
groepje geïnteresseerden in januari een natuurwandeling willen maken, al dan niet in de eigen
omgeving.
De eerste tip gaat over korstmossen. Het is geen alg (wier), het is geen schimmel, maar een symbiose
van de twee. Ze bieden een wereld van schoonheid en als je er eenmaal op bent geattendeerd zie je
ze overal. Ook zijn korstmossen heel erg actueel: zijn goede indicatoren voor de luchtkwaliteit.
Stikstof in de lucht, met name ammoniak , heeft invloed op korstmossen.
De tweede tip gaat over bloeiende kruiden. De Floron (Floristisch Onderzoek Nederland)
organiseerde jarenlang rond de jaarwisseling een inventarisatie winterbloeiers voor het publiek. Ook
nu dat niet meer het geval is, biedt deze activiteit nog steeds leuk materiaal voor IVN-ers om de
(directe) buitenlucht op te zoeken. Probeer met behulp van deze kaart de 15 meest algemene
bloeiende kruiden te zoeken. Verrassend! Tussen stoeptegels. Aan de waterkant. Op dat ene
beschutte plekje. Onder een boom. Kinderen mee? Maak er een wedstrijdje van! Succes!
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1. Feestelijke jaaropening op zaterdag 18 januari 2020 met lezing over natuurfotografie
De besturen van IVN en KNNV nodigen leden, donateurs en familie van harte uit om samen de
opening van het nieuwe jaar 2020 te vieren op 18 januari in het Wellantcollege, Lange Voort 70,2341
KD Oegstgeest.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie, thee of warme chocolademelk voor u klaar. Van 14.30 tot 15.30 uur
verzorgen leden van de werkgroep ‘Natuur’ van de Fotoclub ‘Daguerre’ Leiderdorp een lezing over
natuurfotografie.
Om 15.30 – 17.30 u is het tijd om elkaar – onder het genot van hapjes en drankjes – te ontmoeten en
te feliciteren met het nieuwe jaar.
Tegen 17.30 u: het jaar is geopend, tijd voor “Wel thuis!”.

2. Wilgen knotten op de Klaas Hennewerf op
zaterdag 1 februari
Tijdens de laatste Natuur Gidsen Opleiding (NGO)
hebben we met velen bomen geknot bij de Klaas
Hennewerf. De tijd heeft niet stilgestaan en de
wilgen zijn weer aan knotten toe. Doen jullie mee
aan deze gezellige dag of een deel daarvan? Voor
koffie/thee en materialen (helmen,
handschoenen, zagen etc. ) wordt gezorgd.
Datum en tijd: zaterdag 1 februari 9.00 uur.
Heb je daar wel zin in? Meld je dan aan bij mij.
burgel@casema.nl of telefonisch: 06 33726861.
Degenen die zich al eerder hebben gemeld hoeven dat niet nog eens te doen.
Hartelijke groet en een gelukkig en natuurrijk 2020. Lex Burgel.
3. IVN Nieuwjaarsymposium “Het nieuwe tijdperk” op zaterdag 18 januari in Nijmegen
Wat staat de natuur en het klimaat te wachten in de toekomst? Hoe gaan we om met ecologische en
duurzame uitdagingen in de 21e eeuw? Wil je hier meer over weten? Helaas valt het samen met
onze eigen nieuwjaarsreceptie, maar deze Nieuwsbrief wil u toch attenderen op de mogelijkheden
om – dus ook op zaterdag 18 januari 2020 - naar het IVN symposium ‘Het nieuwe tijdperk’ te gaan. In
de aanbieding is een programma vol toekomstgerichte sprekers en workshops.
Programma
09.30 uur: Inloop
10.00 uur: Ochtendlezing: René ten Bos
11.15 uur: Workshopronde 1
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Workshopronde 2
15.00 uur: Middaglezing: Martin Drenthen
15.45 uur: Afsluiting en borrel
Tijdens het symposium is er keuze uit onder andere de volgende workshops
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A. Natuurbescherming in het tijdperk van de mens – Boris van Meurs
B. Circulaire economie, de nieuwe toekomst? – Eveline Kantor
C. De mensgemaakte wereld: een speculatieve workshop over onze mogelijke toekomsten met
technologie – Michelle Geraerts
D. Tiny Forests: kleinschalig groen met grote impact – Karin van Toor
E. Duurzame ambassadeurs* – Groene Trainees 2019
Inschrijven voor de workshops doe je op de dag zelf, dus op 18 januari. Deze workshops worden in
beide rondes gegeven, dus mocht de workshop van jouw keuze de ene ronde vol zijn, dan heb je in
de volgende ronde nog kans! * Workshop E zal één keer gegeven worden en is alleen bedoeld voor
de IVN Duurzaamheidsambassadeurs.
De locatie
Het Nieuwjaars symposium vindt plaats in het Honigcomplex te Nijmegen. De oude Honigfabriek
dient vandaag de dag als locatie voor evenementen en allerlei duurzame en lokale initiatieven. Voor
meer informatie en bereikbaarheid van de locatie, zie https://honigcomplex.nl/praktischeinformatie/
Aanmelden
Om dit evenement mogelijk te maken vragen we een vergoeding voor deelname (€27.50), hierbij zit
de lunch inbegrepen. Dit evenement is toegankelijk voor iedereen, ook niet IVN-leden. Reageer snel,
want er is ruimte voor 100 deelnemers en vol is vol! Meld je aan via deze link
Voor algemene vragen kun je ons bereiken via: symposiumivn2020@gmail.com.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/1
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/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/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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