Noteer vast de datum voor de Algemene Ledenvergadering!
Binnenkort krijgt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling
IVN Leidse regio. Deze vindt plaats op op donderdag 22oktober 2020, Tijd: 20.00 uur tot ca
21.15 uur. Plaats: Wellant College, Oegstgeest.
1. Onze bijdrage aan Global Goals
Je zou het bijna vergeten, maar onze afdeling IVN Leidse regio houdt zich nadrukkelijk bezig
met grote zaken. Met wereldwijde doelen! In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de
Verenigde Naties 17 Werelddoelen. In het Engels heten ze de Sustainable Development
Goals (SDGs). Samen moeten ze wereldwijd een einde gaan maken aan allerlei dingen die
het leven op aarde niet makkelijker maken. Extreme armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering bijvoorbeeld. Ook Nederland heeft deze doelen ondertekend. De
deadline voor de doelen is 2030. We hebben echter nog wel wat te doen!
De Groene Meent, een inwonersinitiatief in Wassenaar, bedacht een actie ter gelegenheid
van de Global Goals dag op 25 september. Op die dag werden posters opgehangen van
organisaties in Wassenaar die zich inzetten voor een of meerdere van die doelen. Op een
speciale website worden die organisaties, zoals de IVN, dan voorgesteld. Aan mij de vraag
voor welke van de zeventien doelen (zie blokjes hieronder) de IVN Leidse regio zich inzet. Ik
koos voor de volgende zes VN doelen:
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Doel 3. Goede gezondheid en welzijn
IVN streeft naar een groene revolutie waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond
te blijven en waarin zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces. De
werkgroep “Op je gezondheid” levert de gidsen en werkt nauw samen met andere
organisaties die de deskundigheid op het gebied van gezondheid/medisch handelen
meebrengen.
Doel 4. Kwaliteitsonderwijs
Elke (school)- of andere groep kinderen die een keer naar buiten gaat om de natuur te
ontdekken is belangrijk om de band tussen kind en natuur te verstevigen. Dit geeft een basis
voor duurzaam gedrag. We streven naar een (be)leefwereld waarin natuur een
vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk kinderleven; dat kinderen dagelijks in contact
komen met de natuur in hun vrije tijd en in het onderwijs. Iedereen kent natuurlijk
WoesteLand, de jongerengroep van IVN.
Doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen
IVN maakt zich sterk voor innovatieve projecten om
buurten groener, gezonder en socialer te maken.
Voorbeelden zijn de Moestuinen, Tiny Forest en
Steenbreek.
Doel 13. Klimaat actie
We hebben zorgen over het klimaat. Wij leren over
gebroken kringlopen, en hoe wij het instabiele
ecosysteem hebben verstoord. IVN denkt na hoe wij in
onze regio klimaatverandering kunnen herkennen,
beperken en ons kunnen beschermen tegen en
aanpassen aan de feitelijke klimaatontwrichting.
Binnenkort daarover meer.
Doel 14. Leven in het water
De stranden afstruinen om te leren wat er in de zee
leeft. Met schepnetje en zoekkaart tijdens
slootjesdagen op zoek gaan naar waterbeestjes om
vast te stellen of het slootje of meertje schoon water
bevat. De grens tussen water en land toont een enorme biodiversiteit, en we blijven dat in
de gaten houden. De werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt brengt vrijwilligers en
wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek te stimuleren en te
ondersteunen.
Doel 15 Leven op het land
IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de
wijk, schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen. Een wereld waar natuur een
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belangrijke prioriteit is in de ruimtelijke ordening. Onze werkgroep WAN (Agrarisch
Natuurbeheer) beheert en onderhoudt geriefhoutbosjes in de Leidse regio en hebben al
heel wat bomen geplant en gekapt. Bijzondere prestaties, gedragen door veel actieve
leden. Alle kleine stapjes helpen om dan in 2030 trots te kunnen zeggen dat we samen echt
een verschil hebben gemaakt.
Wietse Roodenburg
2. Natuurkoffer
Herkansing workshop: aan de slag met de natuurkoffer .
Voor degene die de vorige uitnodiging gemist hebben: er zijn nog een paar plekken
beschikbaar.
Wil jij bewoners van een zorgcentrum bij jou in de buurt een leuk, groen moment bezorgen?
De natuurkoffer zit boordevol ideeën om ouderen die niet meer zo makkelijk de deur uit
kunnen de natuur te laten beleven. Spreekt dit je aan, geef je dan op voor de training met de
natuurkoffer op 8 oktober van 14.00 - 15.30 in (inloop 13.45 uur).
De training zal gehouden worden op locatie Jacobus van het verzorgingshuis Wijdezorg in
Oude Wetering. Adres: Saskia v. Uylenburchlaan 1 Oude Wetering
Aanmeldpagina: https://www.ivn.nl/provincie/zuidholland/aanmeldennatuurkofferworkshop-wijdezorg of bij
maddyvanholland@ziggo.nl
PS 1. De ontwikkelingen rond COVID-19 worden nauwkeurig gevolgd, heb je belangstelling;
geef je gewoon op en we houden je op de hoogte.
PS 2. Is de reisafstand een bezwaar? Maddy heeft nog een aantal plaatsen in de auto
beschikbaar.
3. Wie helpt er mee Vlietland mooier

te maken?
Een uitgelezen kans om met eigen
handen de natuurwaarden in
Vlietland (Voorschoten /
Leidschendam) te vergroten én om
een leuke, actieve middag door te
brengen in dat mooie gebied!
A. BOLLEN PLANTEN
In oktober worden door vrijwilligers
zo’n 12.000 zichzelf vermeerderende
bolgewassen geplant (6 verschillende
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soorten). Dit gebeurt in de herfstvakantie op 2 middagen: op woensdag 21 oktober en
zaterdag 24 oktober tussen 13 en 17 uur. Bij het bollenplanten zijn (klein)kinderen (o.l.v.
volwassenen) hartelijk welkom! Voor begeleiding, duidelijke instructies, plantmateriaal en
gereedschap (ook op kinderformaat) wordt gezorgd, dus bijna iedereen kan meedoen! Er is
plaats voor ongeveer 100 vrijwilligers, met of zonder kinderen.
B. OPHANGEN NESTKASTEN
In november worden er 150 nestkasten voor verschillende vogelsoorten opgehangen. Dit
vindt plaats op woensdagmiddag 18 november en op zaterdagmiddag 21 november
tussen 13 en 17 uur. Om van dit project een succes te maken, is er plaats voor ongeveer
25 vrijwilligers, die onder begeleiding van een ervaren bioloog aan de slag gaan.
Alle benodigde materialen zijn ter plekke aanwezig.
Bij het ophangen van de nestkasten wordt gebruik gemaakt van stevige ladders. Er moet dus
worden gesjouwd en geklommen en daardoor is deze activiteit minder geschikt voor
kinderen.
C. VEILIGHEIDSMAATREGELEN /
CORONAMAATREGELEN
De middagen zijn zo opgezet,
dat deelnemers zich aan de
RIVM- richtlijnen kunnen
houden. Zo zijn er bijvoorbeeld
voldoende
ontsmettingsmiddelen
aanwezig, werken we in shifts
zodat het maximale aantal
aanwezigen ruim binnen de
norm blijft en zien de
begeleiders toe op handhaving
van de veilige afstand.
Vanzelfsprekend nemen we ook veiligheidsmaatregelen om goed en verantwoord met het
benodigde gereedschap te kunnen werken.
D. AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER
Als je als vrijwilliger mee wilt doen aan één van deze activiteiten, schrijf je dan zo snel
mogelijk in, maar in ieder geval vóór 7 oktober. Meld je aan via het contactformulier, dat
je aantreft op http://www.vriendenvanvlietland.nl/contact/ voor het bollen planten, voor
het ophangen van nestkasten óf voor allebei. Wacht niet te lang met inschrijven, vol is vol.
Na je aanmelding ontvang je meer informatie! Op onze website vind je trouwens ook
altijd het laatste nieuws over het gebied.
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4. Bodemdierendagen
Van 25 september tot en met 7 oktober is het tijd voor een 'grote' editie van de landelijke
Bodemdierendagen. Iedereen kan meehelpen om samen te ontdekken hoe het met dat
belangrijke maar onderbelichte bodemleven gaat. Je hoeft niet ver weg: het kan in de eigen
tuin, het park om de hoek of op het schoolplein. Dit jaar is er
bijzondere aandacht voor de grootse taken van die kleine dieren, zijn er nieuwe organisaties
die de Bodemdierendagen ondersteunen en hebben we er een nieuw ‘tuintype’ bij: het
voedselbos.
Het afgelopen half jaar gingen steeds meer mensen de natuur in. Juist nu, met een tweede
coronagolf in wording, kunnen we ook dichtbij huis de natuur verder ontdekken. Dat kan
tijdens de Bodemdierendagen. Je kunt niet alleen zoeken in eigen tuin of het
gemeenteplantsoen voor de deur, maar zelfs op je balkon of groene dak. Nieuw dit jaar is
het voedselbos als zoekplek. Er komen steeds meer voedselbossen bij in Nederland, en wat
leeft daar eigenlijk in de onverstoorde grond?
Meedoen hoeft niet lang te duren: in ongeveer een half uur ben je al klaar met speuren en
doorgeven van je waarneming op www.bodemdierendagen.nl. Deelnemers kunnen ervoor
kiezen om alleen de tien hoofdgroepen te zoeken óf om ook nauwkeuriger te kijken naar
soorten. Een zoekkaart en extra zoektips online helpen daarbij. Zo kan iedereen – met veel
of weinig voorkennis – bijdragen aan het bodemdierenonderzoek en de Bodemdieren Top 3
van 2020.
Website Bodemdierendagen
Hier zijn alle materialen te vinden en ook
de waarnemingen te melden.
www.bodemdierendagen.nl.
Boekje aanvragen
De tweede druk van ons feestelijke
bodemdierenboekje Ondersteboven, van
bijzondere bodemdieren is uit! Laat weten
wat jij doet voor de bodemdieren, dan
sturen we je gratis een exemplaar.
www.bodemdierendagen.nl/wat-doe-jijvoor-bodemdieren
Sociale media
Tijdens de Bodemdierendagen zal de hashtag #Bodemdierendagen gebruikt worden door de
verschillende (betrokken) organisaties. De bodemdieren zijn daarnaast ook net zelf actief
geworden op social media:
Twitter: @Bodemdieren
Facebook: @bodemdierendagen
Instagram: @bodemdierendagen
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Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/10
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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