De kop van deze nieuwsbrief toont een bepaalde sluipwesp, die door het leven gaat met de
wetenschappelijke naam Amblyteles armatorius. Een niet heel makkelijk uit het Latijn te vertalen
aanduiding, maar “bewapende verlammer” komt misschien in de buurt. Een officiële Nederlandse
naam is er (nog) niet. Een paar weken terug trof ik het dier aan in onze tuin. De vrouwtjes hebben
het gemunt op diverse soorten rupsen, die zij met een steek verlammen en vervolgens voorzien van
een eitje. Als het eitje uitkomt, dient de nog levende rups uiteraard als voedsel.
Er bestaat een leuke (Nederlands-talige) site met de naam Garden Safari
(https://gardensafari.net/indexdutch.htm). Garden Safari neemt je mee op een onderzoekstocht
door de boeiende wereld van de fauna in je eigen tuin en helpt je bij het identificeren van allerlei
beestjes daar. Je vindt er artikelen en achtergrondinformatie, geïllustreerd met duizenden zelf
gemaakte foto's van diertjes in de tuin zoals spinnen, slakken, vlinders, motten, vliegen, wespen,
teken en vele andere. Kortom een rijke site.
Juist in de zomer is op safari gaan in eigen tuin een mooie en leuke tijdsbesteding. In, onder en boven
het aan je huis grenzende groen ontrolt zich een complete paralelle wereld. En met de macro-functie
op de tegenwoordige digitale camera’s of smart phones ben je in staat van al die beestjes fraaie
foto’s te maken. Die in hun gedetailleerdheid vaak fascinerend zijn. We zouden als IVN daar ooit iets
mee moeten doen. Zie verderop in dit nummer waar Herman Berhoudt het goede voorbeeld geeft!

1. Uitslag tweede fotowedstrijd
Zoals bekend hebben wij in het mei-nummer van deze nieuwsbrief voor twee
fotowedstrijden gevraagd om opnamen in te zenden. In het vorige nummer is de uitslag
bekend gemaakt van de eerste
wedstrijd. Deze is gewonnen
door Herman Berkhoudt met de
foto van een bosmuis (in de
tuin). Het thema van de tweede
wedstrijd was: creatieve
invulling van de dag in tijden
van Corona. Hierbij de
winnende plaat, die aangeeft
dat je de dag ook kunt
doorbrengen met puzzelen, in
dit geval met een (moeilijke!)
puzzel van Natuurmonumenten. Eenmaal klaar
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komt een afbeelding van een otter te voorschijn. Zo kan je dus ook omgaan met een
intelligente lockdown!
De winnaar, Ria Fijn van Draat, ontvangt een bon van € 15,00, te besteden in onze eigen
Groene Winkel.
2. Op bezoek bij Boerderij Meijendel met kleinzoon
Herman Berkhoudt stuurde ons een bericht. Onlangs was hij met zijn kleinzoon Boris op
bezoek bij de speeltuin bij Boerderij Meijendel. Maar zelf heeft hij er ook kunnen spelen en
wel met de camera. Zie de onderstaande foto’s, gemaakt van de op deze plek weelderig
bloeiende Buddleja’s en hun bezoekers.

3. Zoekkaart boombladeren
Natuurlijk geeft ook de landelijke IVN een nieuwsbrief uit. Altijd de moeite waard en vaak
aanleiding voor ons om er uit te citeren. Dit keer bevat de (laatste) nieuwsbrief ook een
cadeautje: een gratis zoekkaart boombladeren, opgesteld door de IVN West-Friesland. Juist
in tijden van Corona is het vaak een goed idee om kleine groepjes kinderen of huisgenoten
op pad te sturen met een concrete opdracht. Klik snel op de rode snelkoppeling hieronder
en je bent weer een instrument rijker!
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Doe-tip: Gratis zoekkaart boombladeren
Voor deze doe-tip hoef je niet ver te reizen. Kijk eens naar de bomen in je omgeving
en laat je verwonderen! Er zijn waarschijnlijk meer soorten bomen in je buurt dan je
denkt, elk met een blad dat verschillend van vorm, structuur en kleur is. Golvend als
de eik, spits als de wilg, rond als de linde en als een hand vol vingers van de
kastanje.

Zoekkaart Boombladeren
Gebruik onze Zoekkaart Boombladeren en leer meer over bomen en de soorten
bladeren. Probeer ze allemaal te vinden en zet een kruisje bij het blad als je die ziet.
Download en print:
Zoekkaart Boombladeren

4. Datum online feest IVN 60 jaar
verschoven naar zondag 20
september 2020!
Dit jaar bestaat IVN Natuureducatie
60 jaar. Dit laten we natuurlijk niet
ongemerkt voorbijgaan. Tijd voor
een feest!
In verband met Corona vieren we
ons 60-jarig jubileum dit jaar NIET
met een groots festival, maar met
een online activiteit, waaronder
online workshops. Men kan zich
aanmelden voor dit online feestje
op
https://www.ivn.nl/vierdenatuurfestival/aanmelden-updates-online-feestje-ivn. Het
programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Als je nu meldt dat je deelneemt, krijg je het
programma automatisch. We hebben plek voor 175 online feestvierders, dus – eenmaal
aangemeld - houd dan je mail goed in de gaten om verzekerd te zijn van een plekje voor
jouw favoriete lezing en/of workshop!
Het echte feest om het 60 jarig bestaan van IVN te vieren, is vanwege corona een jaar
verplaatst naar zaterdag 11 september 2021.
Overigens: wij hebben als IVN Leidse regio een lid, die dat al 60 jaar is! Dat is Jan la Haye. Dit
is toch wel erg bijzonder!
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5. Help mee met het groen in Voorschoten
In de naam van onze Vereniging Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, afgekort
als OGLV, staat een G voor groen. Daarom heeft onze vereniging een Groencommissie
ingesteld om het groene karakter te helpen waarborgen. Groen is geen vanzelfsprekendheid
en groen is niet altijd het groen waarover wij ons zorgen maken. Groen is het leefmilieu van
kleine zoogdieren, vogels en insecten. Op
dat leefmilieu hebben inwoners van
Voorschoten grote invloed door bij te
dragen aan biodiversiteit.
De gemeente zorgt er voor dat de
bebouwde kom dooraderd is met
groenzones, verbindingen voor insecten en
kleine zoogdieren tussen voedselrijke
plekken en hun verblijfsgebieden. Daarom
werkten wij aan een maaibeleid, dat
rekening houdt met die behoeften en
bloemen de kans geeft zaad te zetten.
Inwoners beseffen niet altijd dat zij een
belangrijke bijdrage kunnen leveren door de
inrichting van hun tuinen. Al die tuinen bij
elkaar opgeteld vormen een geweldig
areaal, dat zo ongeveer een derde van het
totale oppervlak van de bebouwde kom
beslaat. Als ik door het dorp loop ben ik
onder de indruk van al die mooie tuinen,
maar tegelijk schrik ik van de vele
voortuinen die volkomen met tegels zijn
bedekt. Hevige regenbuien leiden tot
problemen, omdat het riool daar niet op is
berekend. Daarom willen wij de actie
Steenbreek stimuleren. Hoopgevend zijn de
vele geveltuintjes en het opfleuren van
boomspiegels.
Communicatie en participatie zijn
sleutelbegrippen voor de
plantsoenendienst. Natuurlijk hoort blauw
bij groen. Meer ruimte voor water is gezien
de zware stortbuien hard nodig om water tijdelijk te bergen. Dat de waterkwaliteit in
Voorschoten te wensen over laat, laten de sportvissers al jaren weten.
Onze groencommissie richt zich in eerste instantie op de dagelijkse gang van zaken in
overleg en samenwerking met de plantsoenendienst en in tweede instantie op het
beleid. Juist omdat wij deze keuze maken, zoeken we contact met geïnteresseerde
inwoners, die ons met hun ideeën en suggesties kunnen helpen van Voorschoten een
mooie groene gemeente te maken en te houden.
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Dat we bij u, het IVN, uitkomen ligt dus voor de hand. Uw belangstelling en inzet kennen we
en kan ons helpen bij ons werk. Wij wachten met spanning uw opmerkingen en ideeën af.
Bel of mail ons gerust. U vindt onze gegevens hieronder.
Peter Ph. Dordregter,
Voorzitter Groencommissie van OGLV
peter.dordregter@kpnmail.nl; 06-53767435
kees.buijs@ziggo.nl, secretaris, 06-23718358
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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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