Bericht van het bestuur
Na de beslissing om per 1 juli weer voorzichtig te starten met onze activiteiten, blijven de
signalen gunstig. Een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Allereerst
hartelijk dank voor de reacties die we ontvingen. De adviezen, zoals het veilig en
verantwoord geven van excursies zijn goed overgekomen. Jullie vonden het belangrijk dat de
gids zelf mocht overwegen om een activiteit wel of niet door te laten gaan in deze
bijzondere periode. Ik zelf vind het ook belangrijk dat de afdeling autonoom haar
beslissingen mag nemen. Adviezen van Landelijk en Provinciaal worden goed begrepen,
maar de beslissing is aan ons. En als je dan op pad gaat, is het echter wel noodzakelijk de
website van de natuurorganisatie of beheerder van het gebied te checken voor de
laatste informatie van het gebied. Duidelijkheid over de komende ALV kunnen we helaas ook
nu niet geven omdat de locatie nog niet is vrij gegeven.
Het is een grote verantwoordelijkheid voor de gids en zij die een cursus willen organiseren.
Een taak dat niet altijd even makkelijk is. Afgelopen week heb ik daar goed over kunnen
nadenken toen ik in mijn eigen adoptiegebied werd geïnterviewd door een journalist van de
Holland Media Combinatie (uitgeefster van o.a. het Leidsch Dagblad). Waarom word je gids?
Wat is het werk van een IVN natuurgids? Wat maakt een goede gids en wat zijn de
uitdagingen? Heel leuk om daar enthousiast over te kunnen praten en het resultaat zullen
jullie ongetwijfeld binnenkort kunnen lezen (LD, Zaterdag 11 juli).
Op 10 juli een avondwandeling in het landgoedbos bij Huys te Warmont. De eerste na een
lange tijd van stilte. Een 1.5 meter wandeling, met een strikt maximum aan deelnemers. En
vooraf melden is een voorwaarde. Ik kijk er bijzonder naar uit. We blijven graag in contact
met een ieder van jullie.
Laat het bestuur weten hoe jij denkt een excursie te organiseren, zodat ook anderen kunnen
leren.
Maar bovenal, beste leden, blijf gezond en geniet van de prachtige natuur.
Wietse Roodenburg
1. Uitslag eerste fotowedstrijd
Nog even een geheugensteuntje: we hadden twee fotowedstrijden. De eerste met als
onderwerp tuin en balkon; de tweede gericht op de relatie met het Corona-virus. Beide
onderwerpen konden alle kanten op gaan. De uitslag van de eerste wedstrijd hadden we
aanvankelijk in het vorige nummer van deze Nieuwsbrief gepland, maar dat bleek iets te
ambitieus. Maar hier is dan toch het resultaat.
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Door het bestuur was een driekoppige jury in het leven geroepen, bestaande uit Jan Hendrik
Labots, Herman Breepoel en Floris de Boer. Deze jury heeft uit de negen inzendingen drie
foto’s geselecteerd, die er uitsprongen. De eerste prijs, bestaande uit een waardebon van
€ 15,00, gaat naar deze bosmuis, gefotografeerd door Herman Berkhoudt. De muis,
herkenbaar aan grote oren en oren, staat er loepzuiver op. Er zijn genoeg mensen die liever
geen muizen hebben in hun tuin. Daar hoeft niemand zich voor te schamen, maar de foto
geeft ons de wel de gelegenheid het imago van de bosmuis en van andere muizen een beetje
op te schroeven. Zie daarvoor het kadertje elders in deze nieuwsbrief.

Op de tweede en derde plaats ging de voorkeur van de jury uit naar (a) de foto van twee
aardhommels (zie volgende pagina) op een kaardenbol (een distelsoort) en (b) de foto van
een grote bonte specht (zie pagina 4). Mensen die in hun tuin kaardenbollen planten en
verzorgen zijn vast liefhebbers van een natuurlijke tuin. In een natuurtuin zie je altijd
inheemse planten, struiken en bloemen. De arbeid in het eigen groen wordt beloond met
een legertje insecten, beestjes die stuk voor stuk de moeite van het bekijken en bestuderen
waard zijn. Iets waar de IVN graag reclame voor maakt.
De foto van de grote bonte specht – gelet de achtergrond duidelijk in een tuin genomen –
vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal: met een beetje aandacht en inspanning komt de natuur
vanzelf je tuin binnen. En soms is het juist belangrijk om inspanningen even uit te stellen of
na te laten: de boom waar de specht in zit te hakken heeft duidelijk betere tijden gekend.
Maar juist in rottend hout scharrelen vogels graag hun kostje op. Beide foto’s blijken
(uiteraard voor de jury een verrassing) van onze secretaris, Ria Fijn van Draat. Hulde!
Voordat er onduidelijkheid over ontstaat wil de jury ook graag benadrukken dat niet alleen
het – natuurvriendelijke – onderwerp van de foto’s bij de afwegingen heeft meegewogen.
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We hebben ook wel degelijk gelet op de technische beeldkwaliteit van de platen, op de
compositie en op de verhoudingen.
We gaan ons best doen om in het augustus-nummer de uitslag te publiceren van de tweede
fotowedstrijd: die over de “verbeelding” van creativiteit in tijden van Corona, anders gezegd:
hoe op een originele manier om te gaan met de leefregels waar we ons in de Corona-tijd aan
te houden hadden. De termijn van inzending is inmiddels gesloten.

De bosmuis komt, ondanks wat zijn naam doet vermoeden, voor in zowel bossen als open
terreinen, zolang er maar voldoende dekking is zoals lage begroeiing of verspreid liggende
stenen. De bosmuis is te vinden in duinen, heide, akkers, wegbermen, niet te natte
rietlanden en braakliggend land. Maar ook in boomgaarden, parken en in tuinen.
De bosmuis wordt soms voor een huismuis aangezien, maar is hiervan direct te
onderscheiden door het ontbreken van de karakteristieke muffe lucht die huismuizen
verspreiden. Hij beweegt zich ook anders: voornamelijk in sprongengalop.
Bosmuizen worden graag gegeten door bosuil, kerkuil en ransuil, getuige de braakballen van
deze uilensoorten.
Grote aantallen eikels onder bomen met parallel lopende snijvlakjes of flinke aantallen
rozenbottels en zaadresten onder rozenstruiken zijn vaak het werk van de bosmuis.
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3. Landelijke IVN schrijft een positief en
optimistisch jaarverslag 2019
Voor de Landelijke Raad van afgelopen maand is
een fraaie samenvatting verschenen van het IVNJaarverslag 2019. Het is de moeite waard om daar
even doorheen te scrollen. Helaas is er nog geen
snelkoppeling van gemaakt, maar wie
nieuwsgiering is kan even een mailtje naar ons
sturen (florisdeboer@hotmail.com). Dan sturen
we de Power Point waar het allemaal in staat
naar u door.
Een paar hoofdpunten:
1. De financiële schade als gevolg van de corona
crisis is voorlopig beperkt.
2. Het aantal leden groeide naar 26.000; de
afdelingen bereikten 180.000 mensen.
3. Online en op de sociale media wist het publiek
de weg naar het IVN goed te vinden. Voorbeeld:
het aantal Facebook-bezoekers steeg met 19% t.o.v. 2018.
4. Vrijdag 10 juli: eindelijk weer op pad in de Munnikkenpolder!
Eindelijk kunnen de IVN-gidsen uit Leiderdorp de pracht van de Munnikkenpolder weer
delen met anderen. De polder ligt er prachtig bij, in de vogelplas bruist het van jong leven.
De zorgzame klutenouders verjagen volhardend het bergeendenpaartje uit de omgeving van
hun vier kleintjes, de visdiefjes (ongeveer 30 broedende vrouwtjes) alarmeren massaal als er
meeuwen of andere predators aankomen en de kleine plevieren scharrelen actief rond. De
planten, waaronder de zwarte mosterd, staan hoog.
Al met al: genieten in de Munnikkenpolder! We gaan wel voorzichtig te werk , dus houden
we ons aan de voorschriften van het RIVM en deelnemers kunnen uitsluitend mee na
aanmelding.
De excursie is op vrijdag 10 juli van 19.30 -21.00 uur. We verzamelen in de polder onderaan
de brug over de A4 vanaf 19.15.uur. De opgang naar de brug is te bereiken via de Willem
Alexanderlaan schuin tegenover het Gemeentehuis. Vandaar fietsen of ± 10 minuten lopen.
Aanmelden is noodzakelijk! Ga naar: maddyvanholland@ziggo.nl. Vol = vol.
5. IVN Leidse regio, partner van Leidse Hooitocht
Van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus vindt de Leidse Hooitocht plaats in
polderpark Cronesteyn. Het is het Corona-alternatief voor de Leidse Hooidagen. In plaats van
activiteiten aanbieden op een veld met kraampjes, wordt een route gelopen door het park.
Per punt is een maximum aantal mensen gelijk aanwezig. Een gezin boekt online en kiest een
tijd waarop ze op pad willen. Uiteraard zijn alle activiteiten corona-proof en handhaaft de
organisatie de regels van het RIVM. En deelnemers kunnen onderweg zelf ook de natuur
beleven, ergens picknicken etc. Deelnemers krijgen een rugzakje dat ze mogen houden met
daarin kleine opdrachtjes voor in het park en later, een zoekkaart etc.
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Stichting Naar buiten! organiseert de Leidse Hooitocht. Zuid-Hollands landschap helpt en
draagt bij aan de kosten, evenals de gemeente Leiden. Hoeve Cronesteyn (GEMIVA) is
betrokken. En mogelijk komen er meer partners en sponsors bij. Naar buiten! heeft weinig
geld in 2020 voor deze activiteit. Aan de aanbieders van de posten wordt gevraagd om dit
‘om niet’ te doen. Er is geen vergoeding voor de bemensing van de activiteit. De Vereniging
Leidse schooltuinen hebben een activiteit op het schooltuincomplex. En wat ook anders is;
de wilgentenen worden ter plekke geknipt in het griend om de pijl en boog te maken.
De nieuwe stichting Groen Cronesteyn
werkt mee, de Hortus met het
stoepplantjesproject, Natuur om de hoek,
Leiden 2030 met de Werelddoelen.
Als IVN Leidse regio zijn wij
verantwoordelijk voor 2 van de 7 posten,
namelijk voor de slootsafari en voor het pijl
en boog maken. Maar dat laatste weer met
medewerking van de Groene Motor. Andre
Biemans coördineert de slootsafari en
Gerard van der Klugt zal ook
contactpersoon zijn voor enkele dagen. Voor het pijl en boog maken, wordt nog een
coördinator gezocht.
Wil je helpen op één of meer dagdelen, geef dat dan door aan naarbuiten.leiden@gmail.com
. Ochtenddienst is van 9.00 -12.30 uur; middagdienst van 12.00 -16.30 uur. Daphne van de
Berg van Naar buiten! houdt het rooster bij. Half augustus zal duidelijk zijn waar nog gaten in
het rooster zijn. Maar je nu vast opgeven is heel fijn voor de organisatie.
Voor vragen over de IVN-inzet mag je ook Marian Kathmann bellen, telefoon 06-40459617.
De website van Leidse Hooidagen is nog even niet bereikbaar, want wordt omgezet naar
Leidse Hooitocht.
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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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