1. Bericht van het bestuur
Het coronavirus heeft enorme impact op ons dagelijks leven. Hoe gaan wij als IVN’ers
daarmee om? Vooralsnog zijn het tijden waarin iedereen zich aanpast aan de adviezen uit
Den Haag. We stopten met alle binnen- en buitenactiviteiten en wachten nu op groen licht.
Maar goed om te zien dat onze landelijke IVN website suggesties geeft om deze bijzondere
tijden door te komen. De Campagne #groenomtedoen gaat blijkbaar erg goed en we leveren
leuke tips via Ons IVN. Hoe vonden jullie het webinar “Wilde Bijen herkennen”? Na het
webinar werden we actief in eigen tuin, straat of op balkon en deden we mee aan de
Nationale Bijentelling. Ik zelf leer veel van de gratis cursus tuinvogels herkennen door de
Vogelbescherming Nederland. Mocht je verder nog leuke suggesties hebben, deel ze met
ons in de nieuwsbrief. We horen graag van jullie.
Afgelopen week heeft jullie bestuur een
vergadering gehad. Via ZOOM, niet eenvoudig,
uiteindelijk best wel mogelijk. We hebben elkaar
de vraag gesteld hoe het met de afdeling staat
en wat we verder kunnen doen?
De penningmeester informeerde ons dat alle
gelden van de deelnemers aan onze cursussen
zijn teruggestort. En zo hoort het. En natuurlijk
met de hoop dat we hen spoedig weer kunnen
benaderen voor de herkansing. We spraken over
de afgelaste ALV van 25 maart. Voor afdelingen
zijn ALV’s belangrijke momenten in het jaar. Niet alleen sociaal, maar ook voor het
functioneren van de afdeling. Je bent als vereniging bovendien (juridisch) verplicht een ALV
te houden. Maar een jaartje overslaan mag niet. Als vereniging ben je een juridisch
rechtspersoon waaruit een aantal verplichtingen voortkomen. Eén daarvan is om elk jaar,
binnen 6 maanden na het einde boekjaar, een ALV te houden. Er is echter een tijdelijke
noodwet in de maak waarmee we de mogelijkheid krijgen een digitale ledenvergadering te
houden. De voorwaarden zijn streng. De ALV moet te volgen zijn via een elektronisch
communicatiemiddel en de leden moeten elektronisch vragen kunnen stellen die tijdens de
vergadering voor alle leden inzichtelijk is en worden beantwoord. De noodwet geeft echter
ook toestemming om de verplichting enkele maanden uit te stellen. Als de crisis, zoals nu
wordt verwacht, deze zomer ten einde is, gaat onze voorkeur uit naar een fysieke
bijeenkomst. We denken aan september of iets later en kijken uit om heel veel van jullie
weer te ontmoeten.
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Wat hebben we nog meer besproken in onze ZOOM vergadering? De reductie van ons
financieel vermogen en de projecten die een stimulans kunnen gebruiken. We bespraken
onze Klussenbank (vacatures) met een aantal leuke jobs, zoals Redacteur voor Bladgroen,
coördinator van WAN en versterking voor de werkgroepen Public Relations en Beeld en
Geluid. Ik wil jullie aanmoedigen eens te informeren naar deze klussen. De
terughoudendheid van veel leden wordt vaak beïnvloed door een aantal factoren zoals: de
benodigde tijd en vaardigheden waarover je al dan niet denkt te beschikken en de mate van
maatschappelijke bijdrage en plezier waarmee je een coördinerende rol associeert. Wij
kunnen uitleggen dat de benodigde tijd best wel meevalt en dat het werk plezier en
voldoening geeft. Gewoon goede afspraken maken en, indien mogelijk, coördinerende rollen
opsplitsen, zodat tijdsgebrek als een minder grote belemmering zal worden beschouwd.
Gewoon doen! Voor nu wensen we jullie een goede gezondheid (let ook op de teken!) en
heel veel geduld. Als je je bestuur wilt adviseren of iets wilt weten, neem dan gewoon
contact op met ons. We doen het immers met elkaar!
Gisterochtend op de fiets naar de Munnikkenpolder. Op de grote plas staan drie kluten. Wat
een prachtige vogels zijn dat toch. Boven mijn hoofd grutto's en tureluurs. Daarna verder
naar het schiereiland. Oeverzwaluwen vliegen af en aan met nestmateriaal naar de wand.
Op de terug weg twee baltsende futen. Daar vlak achter een zingende blauwborst in een
boom. En achter mij opeens een snor. EEN SNOR????? In de Munnikkenpolder? Dat heb ik
nog niet eerder gehoord. Het zal wel een doortrekker zijn. Maar even genieten, even geen
corona, even gewoon zomaar in een mooi stukkie natuur vlak bij huis. Blijf gezond en de
mensen in de zorg hou je taai. Groetjes, Astrid Veerman op 9 april.

2. Tiny Forest in Leiden
Misschien heb je het al gelezen, afgelopen maart is
(eindelijk) het eerste Tiny Forest van Leiden
geplant! Uit de wijk Groenoord-Zuid is een enorm
enthousiaste initiatiefnemer betrokken en de Vrije
School Mareland is aangehaakt. De plantdag was
een gekke dag, want de festiviteiten met
vrijwilligers en kinderen van de betrokken
basisschool konden door de omstandigheden
natuurlijk niet door gaan. Desalniettemin mooi dat
ook Leiden een stukje groener en educatiever is.
Met de school zullen we het educatietraject verder
doorlopen, zoals het geven van een derde gastles
en een leerkrachtentraining om buiten les te geven.
De grote uitdaging zit ‘m in het realiseren van de overige drie Tiny Forests. Voor één is er al
een locatie bekend, Park Kweeklust, maar het is ons tot dusver niet gelukt om een
enthousiaste school of BSO te betrekken bij het minibosje. Voor de twee andere zijn we nog
op zoek, wel liggen er enkele opties op tafel. We hopen dit jaar in ieder geval één Tiny Forest
aan te leggen, maar waar mogelijk gaan we er voor meer. Mochten jullie het leuk vinden om
hier over mee te denken hoor ik dat natuurlijk graag!
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Dylan Haanappel
Junior Projectleider
IVN Zuid Holland
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag

Bereikbaar: maandag t/m donderdag
070-3023030
06-30198140

Zie voor de belevenissen in Corona-tijd van Caroline Grimbergen:
https://merenwijkpark.wordpress.com/broedvogels-op-de-strengen-bmp4-2020/
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3. Fotowedstrijd
BELONING VOOR EEN MOOIE TUIN OF
BALKON

BELONING VOOR EEN CREATIEVE
INVULLING VAN DE DAG

Ziet uw tuin of balkon er nu ook zo mooi
uit?
Maak er een mooie foto van en deel met de
lezers van onze IVN Nieuwsbrief.

Hoe gaat u om met de virus regels?
Maak er een mooie foto van en deel met de
lezers van onze IVN Nieuwsbrief.
Tot 30 juni krijgt u de tijd foto’s te sturen
naar ivnleiden@hotmail.com. We plaatsen
bijzondere en originele foto’s in de Juli
Nieuwsbrief en belonen de winnaars met
een Groene Boekenwinkel bon.

Tot 31 mei krijgt u de tijd foto’s te sturen
naar
ivnleiden@hotmail.com. We plaatsen de
mooiste foto’s in de Juni Nieuwsbrief en
belonen de winnaars met een Groene
Boekenwinkel bon.

Wij gaan regelmatig een rondje lopen bij Huys te Warmont. Begin maart stonden er wat
mensen naar een boom te kijken, twee met grote camera's. Bleek er een paartje appelvinken
te zitten. Wij hebben even later een van de appelvinken gezien, erg leuk. Een van de mannen
zei dat het vrouwtje (onzichtbaar) op een nest zat boven in klimop. Ik ben nog meerdere
keren gaan kijken, maar heb sindsdien geen appelvinken meer gezien.
Wel nog een keer een havik, meerdere keren een ijsvogel bij mogelijk nest en een
boomklever die zand/modder aan het pakken was voor zijn/haar nest. Een keer landde de
ijsvogel op een tak boven het water op zo'n twee meter afstand: wat is het toch een mooi
vogeltje! Vandaag liep ik met mijn dochter een rondje door onze wijk en zag bij het
transformator gebouw een donker vogeltje wegvliegen met een rode onderkant van zijn
staart. Ik heb het vogeltje een tijdje geobserveerd en weet bijna zeker dat het een zwarte
roodstaart is. Die heeft hier al meerdere jaren gebroed, maar het gekke is dat de vogel nog
niet zong. Als ik naar de telrichtlijnen van Sovon kijk zou hij vrij vroeg zijn, maar op
Waarnemin.nl zie ik er al veel. In ieder geval een leuke waarneming. Eerder vandaag, ook in
mijn buurt, zag ik de twee slechtvalken, die in nestkast van het Uniper gebouw broeden
samen jagen óp of in conflict mét een stel meeuwen. Kortom ook dicht bij huis genoeg te
zien. Moortje Handels op 9 april.
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4. Leden Vogelwerkgroep delen hun belevenissen
Ach, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat zei mijn bloemenman op de markt in
antwoord op de vraag of hij niet baalde – ook zakelijk – van alle Corona-maatregelen. Toch is
het voor de ene beroepsgroep/leeftijdsgroep problematischer dan voor de andere om je aan
de regels te houden. Je zult maar kapper zijn of in de horeca werken. Wat wij als
“natuurmensen” in ieder geval méé hebben, is dat we toch al gewend zijn om naar buiten te
gaan. En dat we dan van de natuur genieten, in alle seizoenen en vaak zonder gezelschap.
Want alleen zie je vaak meer dan in een groepje.
Ook de Vogelwerkgroep van de IVN Leidse regio heeft – vlak voordat de voorjaarscursus van
start zou gaan – alle activiteiten gestaakt. Onderling houden we contact door leuke
ervaringen en fijne “natuurmomenten” met elkaar te delen. Een bloemlezing uit dit
mailverkeer hebben we -her en der - in deze Nieuwsbrief opgenomen. Steeds in een apart
kadertje met een lichtpaars kleurtje als achtergrond. Zo slaan we ons er wel doorheen!
Floris de Boer
Hier even weer een update uit Noordwijk.
Het klinkt misschien raar, maar bij ons vliegen de dagen voorbij. We wandelen/vogelen bijna
elke vroege ochtend in onze grote achtertuin, de duinen. Het is een bijzondere ervaring om
nu de vogels te horen zingen zonder een enkel bijgeluid.
We zeggen steeds tegen elkaar dat we ons in Zweden wanen, hebben we toch een beetje
vakantie gevoel, want onze trip naar Zweden gaat nu niet door en de caravan zal voorlopig
wel in de stalling blijven.
Gisterochtend liepen we in Panneland (AWD) en daar zat een zanglijster oorverdovend hard
te zingen; veel vogels hoor je nu echt de longen uit hun lijf zingen. Zou het zo zijn dat ze zich
hebben aangewend om zo hard te zingen om boven het anders zo gebruikelijke lawaai van
de vliegtuigen uit te komen?
Het koor der fitissen en sinds 8 april de nachtegalen is nu los gebarsten. We telden er zeven
langs het fietspad naar de Driehoek (waar we ook de vogeltrek excursies deden) verder heel
veel kneuen en nog steeds zingende boomleeuweriken. De eerste grasmussen,
boerenzwaluwen, gekraagde roodstaarten en boompiepers zijn binnen en de zwartkoppen
zingen er op los. In Waverveen, bij Botshol was het vorige week een koor van blauwborstjes,
en deze week waren massaal de rietzangers binnen. En de eerste lepelaars en kluten.
Tijdens een loopje in de Boterhuispolder heel veel baltsende grutto’s en Tureluurs, het was
een feestje, jammer dat we dit nu niet met de cursisten konden delen. We hebben nog even
een praatje gemaakt met boer Bert. Bij hem zijn nu ook alle reserveringen gecanceld en
moet hij dus ook een deel van zijn inkomsten missen.
Verder brengen we bij familie en vrienden tulpen en bakjes bolletjes rond en maken een
praatje aan de deur, zo helpen we de lokale bollenboeren een beetje, want die kunnen hun
handel ook niet kwijt, geen export en geen toeristen en iedereen vindt het leuk om een
presentje te ontvangen.
Het is een rare tijd, maar we maken er het beste van, we zijn nog gezond en tellen onze
zegeningen. Ik zie dit hele Corona gebeuren als een protest van de Natuur, die we al jaren
lang aan het vernachelen zijn. Het is nu klip en klaar, de natuur vaart er wel bij. Het droevige
is alleen dat er misschien veel mensen getroffen worden die hier geen deel aan hebben.
Dineke Kistemaker op 11 april 2020
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5. Ontdek natuur Leiden e.o.
Zin om deze lastige dagen iets anders met je telefoon te doen?
Kijk op ‘ ontdeknatuurleiden.nl’ daar vind je twee activiteiten die je kunt doen.
1. Een safari in jouw tuin of jouw buurt: Met behulp van de app OBSIDENTIFY op je
smartphone kun je wilde planten, insecten en andere dieren op naam brengen. Je kunt je
vondsten meteen via de app op Waarneming.nl zetten en zo een bijdrage leveren aan het
begrijpen van de natuur en aan de wetenschap. Obsidentify is niet al te moeilijk te
installeren en te gebruiken. Er is een handleiding beschikbaar.
2. Oeverplanten
inventariseren: Vanaf 15 mei
kun je voor het derde jaar aan
het project OEVERPLANTEN
meedoen en een bijdrage aan
de kennis over de
oevervegetatie kwaliteit in de
Leidse regio toe te voegen. Je
hoeft geen specialist te zijn.
Voor een 'oevercheck' loop je
langs een 40 m oeverdeel en
noteer je de aanwezigheid
van 23 gemakkelijk-teherkennen indicatorplanten. Doe dit alsjeblieft wel in je eentje of op gepaste afstand van
elkaar. Meer informatie over het hoe en waarom van het project vind je op
mijnoeverplanten.nl. Je kunt alvast met de plantenquizzen en oevercheck simulaties
oefenen.
We hopen dat deze bezigheden je enige voldoening geven in deze moeilijke tijd.
Houd je sterk en tot in betere tijden!
De werkgroep ’ Ontdek de natuur in je buurt‘.
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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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