Paddenstoelen
Dat blijft altijd leuk in het najaar: paddenstoelen en andere zwammen zoeken en (proberen)
op naam (te) brengen. De herfst is dit jaar wat aan de late kant. Op het moment dat wij dit
schrijven zijn er nog veel bomen die volop in het groen staan. Inderdaad, het klimaat. Maar
dat verkleuren komt echt wel. In een béétje IVN-huishouden mag, ongeacht de familiale
samenstelling, een herfststukje niet ontbreken. Gele en rode bladeren, eikels, kastanjes,
takken met besjes, veel meer heb je niet nodig. Door deze nieuwsbrief heen plaatsen we ook
wat paddenstoelenfoto’s. Het Duivelsei en de Inktviszwam zijn van Annelies Pieterse; de
Zwartwordende wasplaat en de Grote Parasolzwam van Floris de Boer.
1. Oproep IVN Landelijk
Op het IVN landelijk kantoor is men bezig met een nieuwe social media strategie. Hierbij
gaan ze meer gebruik maken van de vele natuurkennis die er in de regio’s is. Deze kennis
willen ze delen in social media posts.
Bijvoorbeeld: Een post over de mooie
eikenbomen in herfst. Hierbij willen ze
interessante en leuke feitjes over de eikenboom
aan toevoegen. Ze hebben daar jouw hulp bij
nodig! Ben jij of ken jij een
natuurgids/vrijwilliger/natuurexpert in onze
afdeling die het leuk zou vinden om hen van
interessante natuurkennis te voorzien?
D.m.v. een WhatsApp groep met verschillende
natuurexperts, hopen ze weetjes over specifieke
of juist algemene natuuronderwerpen te
verzamelen. Zo zouden ze bijvoorbeeld in de
WhatsApp groep vragen: ‘’weet iemand leuke
feitjes over de eikenboom in de herfst?’’ Als de
natuurexpert leuke feitjes weet, kan hij/zij het
in de WhatsApp groep delen. Het is dus wel
essentieel dat de natuurexpert WhatsApp heeft
en open staat om toegevoegd te worden in de WhatsApp groep.
Weet jij iemand, of wellicht jezelf? Laat het Lise weten! Ze kijkt uit naar de samenwerking.
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2. Een verborgen pareltje in Leiden!
In de Leidse Spoorweghaven, tussen
het spoor naar Utrecht en de
Potgieterlaan, ligt een verborgen
pareltje. Het gaat om een stuk stadsnatuur dat sinds 30 jaar grotendeels onbeheerd is
gebleven en waar de natuur de vrije hand heeft gekregen. Dat is best zeldzaam in een
dichtbebouwde stad als Leiden. In het gebiedje is een grote soortenrijkdom ontstaan, en is
daardoor een waardevolle verbindingszone voor de flora en fauna in de omgeving van
Leiden.
Experts en buurtbewoners hebben de handen ineengeslagen om de flora en fauna van het
terrein te inventariseren. Hier is het project Expeditie Leiden uit voortgekomen. Lees meer
op: https://expeditieleiden.nl/. Zie je mogelijkheden om een bijdrage te leveren? Heb je
vragen over het onderzoek of interesse in deelname aan een van onze onderzoeksdagen?
Stuur dan een e-mail naar rudolftenzer@gmail.com.
3. Nieuw materiaal
Na de trainingsmiddag in Wijdezorg heeft IVN Leidse regio een prachtige oude koffer vol
mooie materialen gekregen van IVN Zuid Holland ten behoeve van het werken met ouderen.
Wil je hem bekijken of gebruiken? Neem dan contact op met onze secretaris Ria Fijn van
Draat (emailadres: zie laatste
pagina). De koffer is gevuld met
aantrekkelijke spulletjes en een
handleiding hoe deze te gebruiken.
Heb je meer informatie nodig, dan
kan je Maddy van Holland mailen,
(maddyvanholland@ziggo.nl). Zij
stuurt je dan 10 communicatietips
over “Hoe om te gaan met demente
ouderen” en een filmpje met
Liesbeth den Haan. Liesbeth heeft
al jaren ervaring heeft met het
gebruik van de koffer. Maar je kan
natuurlijk ook kijken op Ons
IVN, https://www.ivn.nl/onsivn.
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4. Nieuw bestuurslid: Herman Breepoel
Beste leden van IVN-Leidse regio,
Mijn naam is Herman Breepoel. Ik ben 67 jaar, en woon in de Merenwijk in Leiden. Tijdens
de recente ALV in oktober 2020 ben ik bestuurslid Algemeen geworden in ons regiobestuur.
Ik stel me graag even voor aan jullie.
De opleiding natuurgids (2017-2018) was voor mij een ideale manier om actief lid te kunnen
worden van IVN. Met IVN wil ik met anderen bezig zijn met de natuur; werken in teams; het
mooie maar ook het kwetsbare van de natuur delen met anderen.
Mijn (brede) belangstelling gaat uit naar zowel planten als dieren, leefomgeving, en
natuurbehoud. Mijn studie- en werk-achtergrond omvat biochemie, wetenschappelijk
onderzoek, marketing en internationaal management. Ik ben inmiddels een paar jaar met
pensioen.
Mijn IVN-activiteiten zijn: co-coördinator in de Duincursusgroep, co-coördinator in IVNMerenwijk Leiden, wachter in het Bewaarde Land, en lid van de nieuwe groep Natuur in
Dynamiek (Klimaat). Verder neem ik een aantal lessen voor mijn rekening bij ‘Jonge Dieren
op de Kinderboerderij’ in de Merenwijk (basisschoolgroepen 1, 2 en 3), en leid ik excursies
op de Strengen (Warmond) en in Meijendel.
We hebben een geweldige
regio met o.a. een Nationaal
Park, het Hollandse Duin. En
we merken dat heel veel
mensen, van jong tot oud,
geïnteresseerd zijn in de rijke
natuur van dit landschap. Daar
moeten en kunnen we iets
mee. En dat doen we ook.
Als bestuurslid Algemeen voor
onze regio wil ik graag
bijdragen aan de coördinatie
van bestaande en nieuwe
activiteiten, en samen met het
bestuur de toekomst
uitstippelen voor onze regio.
De inwerkperiode sinds maart is heel goed bevallen. Ik kijk er naar uit om met jullie,
individueel of in teams, te werken in en voor de natuur in onze Leidse regio.
Tot gauw! Herman
5. Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 oktober
Op 22 oktober werd de uitgestelde Ledenvergadering van onze afdeling gehouden in het
Wellant College van Oegstgeest. Besloten was dat dit een fysieke bijeenkomst zou worden,
maar er werd rekening mee gehouden dat veel leden dit misschien toch als een risico zagen.
Alle documenten en uitleg waren op tijd verzonden, zodat vragen en opmerkingen konden
worden gemeld bij de secretaris. Voor eventuele stemmingen kon men anderen machtigen.
Het bestuur en de enthousiaste leden die zich hadden opgegeven droegen mondkapjes,
wasten hun handen en genoten van een kopje koffie. Er was voldoende ruimte om aan de
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RIVM richtlijnen te voldoen, ramen stonden open en iedereen hield zich aan de verscherpte
maatregelen. Na de opening door de voorzitter konden in een rap tempo de notulen van de
vorige vergadering, jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 worden goedgekeurd. De
penningmeester legde kundig uit waar het geld vandaan kwam en hoe het werd gebruikt. De
Kascommissie keurde de financiële verantwoording over 2019 goed en werden voor hun
diensten bedankt. De nieuwe commissie bestaat nu uit Menno Bakker en Lex Burgel.
Een zeer belangrijk agenda punt was de toekenning van de subsidieaanvragen. De ALV van
April 2019 was reeds akkoord gegaan met het bestuursvoorstel het vermogen enigszins te
verkleinen en in deze vergadering konden de kartrekkers hun projecten verdedigen. De
vergadering ging na discussie en een aanpassing akkoord met de bedragen. Blijde gezichten.
We zullen de projecten zorgvuldig volgen en laten rapporteren naar de leden.
Een laatste agendapunt was de herverkiezing van de penningmeester, ondanks het feit dat
zijn termijnen zijn volgemaakt, ging de vergadering akkoord. We gaan door met het zoeken
van een vervanger en ik roep iedereen op om zijn of haar interesse bij het bestuur kenbaar
te maken. En dan het afscheid van Wouter Gerstel. Na heel veel jaren in het bestuur, nu dan
toch afscheid. Niet van onze afdeling, want met enthousiasme berichtte hij over de

aanstaande NGO en de stappen die hij reeds met anderen had genomen. Wouter, nogmaals
enorm bedankt voor het vele werk dat je voor onze afdeling hebt gedaan! Zijn opvolger werd
Herman Breepoel. Herman werd met algemene stemmen en applaus gekozen als bestuurslid
algemeen. Felicitaties, dit keer zonder een elleboogje van de voorzitter.
De vergadering werd besloten met een rondvraag. Namens het Bestuur, bedank ik de
aanwezigen. Hun steun en kritische vragen en opmerking zijn van groot belang voor een
gezonde vereniging. Voor hen die dit keer verstek moesten laten gaan, de volgende ALV
(maart 2021) staat al voor de deur.
De voorzitter
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6. Paddenstoelen-ontdektocht in park de Houtkamp Leiderdorp
Het IVN organiseerde in samenwerking met MEC
Leiderdorp iedere herfst een paddenstoelenexcursie
met natuurgidsen. In deze coronatijd is dat niet
verantwoord en is daarom een paddenstoelenontdektocht gemaakt langs de plekken waar
woensdagmiddag 4 november en zondagmiddag 8
november bijna zeker paddenstoelen (=zwammen) in
allerlei vormen te vinden zijn. Deze ontdektocht gaat
door het park de Houtkamp.
Op woensdag- en zondagmiddag zal er van 14:00 tot
16:00 uur een IVN-natuurgids te vinden zijn in de
buurt van de ingang van de kinderboerderij in de
Houtkamp om op gepaste afstand informatie te
kunnen geven. Op diverse plekken zullen bordjes
staan met leuke informatie.
Fraai gekleurde zwam-zoekbladen, een
determineersleutel, speciaal gemaakt voor deze regio, en een plattegrond worden na een
verzoek per mail bij mec@leiderdorp.nl toegestuurd per e-mail. Dat gebeurt uiterlijk de
ochtend van 4 november dan wel 8 november. Geef bij uw aanmelding even aan of u de
ontdektocht op woensdag en/of zondag wil volgen. Paddenstoelen komen en gaan snel.
Voor de woensdag zal waarschijnlijk een andere plattegrond dan voor zondag nodig zijn.
Deelnemers leggen de ontdektocht af op eigen gelegenheid en starten waar en hoe laat ze
zelf willen. De planning is dat bij speciale/opvallende paddenstoelen horende
informatiebordjes van 13:00 tot 16:00 uur in het park geplaatst staan.
Iedereen wordt met nadruk gevraagd zich aan de dan geldende maatregelen tegen het
coronavirus te houden. Geef elkaar de ruimte!
7. De ALV heeft unaniem besloten om alle projectvoorstellen financieel te steunen
Ondanks de Corona-beperkingen waren er toch nog 14 leden aanwezig om met hoofd, hart
en handen een besluit te nemen over financiële steun aan zes eerder ingediende
voorstellen.
De trekkers maakten van de gelegenheid gebruik om met verve mondeling of schriftelijk het
belang van hun project en onze steun toe te lichten en daarbij vragen te beantwoorden.
Omdat ook vooraf geen bezwaren waren ingediend over de toetsingscriteria, konden deze
gebruikt worden om de projecten objectief te beoordelen. De voorwaarde, dat ieder project
slechts voor één jaar geld kon krijgen, was voor de betrokken trekkers gelukkig geen
struikelblok.
Onder applaus en met inzet van de 3 stemvolmachten werd het beschikbare budget als volgt
toegewezen:
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Projectvoorstel
Wg Lentevreugd vraagt subsidie voor de aanschaf, onderhoud en gebruik van
maaivoorzieningen t.b.v. de terugkeer van de veldleeuwerik
Wg Munnikkenpolder wil graag 5 verrekijkers om vogels te bekijken tijdens IVNwandelingen in Leiderdorp
Wg Cronesteyn wil voor (kinder)activiteiten veldmateriaal vernieuwen en uitbreiden.
Wg IVN Merenwijk wil een inspirerende nieuwe website voor wijkbewoners. Een
communicatie expert ontwerpt de site en geeft instructies, de werkgroep verzorgt de
rest.
IVN-wachters willen subsidie voor o.a. t-shirts t.b.v. het 'Bewaarde Land', locatie
Wassenaar.
IVN-ers willen een natuur-educatie-project voor basisschoolkinderen ontwikkelen. Door
steun van IVN kunnen voor de vervolgjaren co-financiers gevonden worden
Totaal toegekende ondersteuning

Toegekende
subsidie
€ 500
€ 1.000
€ 1.100
€ 1.900
€ 2.500
€ 8.000
€ 15.000

Met de trekkers worden afspraken gemaakt, hoe en wanneer deze gelden beschikbaar
worden gesteld.

8. IVN neemt de Natuurschool over
IVN Natuureducatie neemt vanaf 29 oktober 2020 de Natuurschool (www.natuurschool.nl)
over, de organisatie die al 30 jaar kinderen de natuur laat beleven met schoolreisjes en
excursies in Noordwijk en Lauwersoog. Met deze overname wordt de continuïteit van de
Natuurschool gewaarborgd en kan IVN nog meer kinderen de natuur laten beleven.
Mark Tuit, directeur IVN Noord: "Deze overname past in het DNA van IVN. We hebben al
tientallen jaren een uitgebreid aanbod voor het onderwijs, van campagnes tot schoolbrede
projecten, waarbij thema’s als bijen, klimaat, energie, dieren, afval en biodiversiteit aan bod
komen. Een onvergetelijk schoolreisje naar de natuur is daarbij iets dat we ieder kind
gunnen in zijn of haar schoolcarrière. We zijn dus heel blij dat we ons aanbod op deze
manier kunnen versterken."
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Spelen tot je groen ziet
De Natuurschool biedt al 30 jaar natuurschoolreisjes aan voor het basis- en voortgezet
onderwijs en is een begrip in Nederland. De afgelopen jaren bereikten ze hiermee 500.000
leerlingen en brachten ze de groene speel- en leeromgeving tot leven. Op schoolreisje met
de Natuurschool betekende een actieve dag in de buitenlucht, plezier beleven met je klas,
uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur. Wadlopen, sleepnetvissen op het
strand, actieve spellen en nog veel meer activiteiten die ervoor zorgden dat je speelde tot je
groen zag. En dat blijft zo. Ib Huysman, die de Natuurschool in 1989 oprichtte en sindsdien
directeur was: "Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn 'levenswerk Natuurschool' bij IVN in
goede handen is en een bloeiende toekomst tegemoet gaat."
Leren over wordt houden van
Kinderen worden dankzij de natuur creatiever, socialer en gezonder. Daarnaast zorgen
bijzondere natuuravonturen in je jeugd ervoor dat je de natuur in je hart sluit en hier ook
beter voor wil zorgen. We laten jong en oud daarom beleven hoe leuk, gezond én belangrijk
natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes.
Ontdekkend leren met hoofd, hart en handen staat altijd centraal. De activiteiten van de
Natuurschool sluiten hier naadloos bij aan. Beroepskrachten en gidsen van IVN gaan
samen de natuurschoolreisjes vormgeven en ervoor zorgen dat ze aansluiten bij het huidige
onderwijsaanbod, waaronder ook het aanbod op onze buitenlocaties: Het Woldhuis in
Apeldoorn en De Veldhoeve in Orvelte.
Neem voor meer informatie contact op met:
Ib Huysman (oprichter Natuurschool en directeur tot 29 oktober jl.): T. 06-42269163, email: ib.huysman@gmail.com of: Mark Tuit, directeur IVN Noord: T: 06-52655112, e-mail:
m.tuit@ivn.nl.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/11
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 IVN-afdeling is:
https://www.ivn.nl/afdeling/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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