Leeuwenbrief
Beste lezer,
Als lid van IVN ontvang je hierbij de tweede Leeuwenbrief. We zijn nog bezig een goede vorm te
vinden voor onze nieuwsbrief als opvolger van het Leeuwenboekje. Dit is een pdf met per item een
foto en een korte tekst met daaronder meestal een verwijzing naar een langere tekst of een ander
item buiten de nieuwsbrief. We streven ernaar om de volgende nieuwsbrief met het programma te
maken waarmee ook de landelijke IVN-nieuwsbrief is gemaakt. De Leeuwenbrief gaat vier keer per
jaar verschijnen: in maart, juni, september en december. Wil je voor de volgende Leeuwenbrief iets
aanleveren of heb je vragen en opmerkingen over deze, neem dan contact op met ondergetekende
via mvansluis@hotmail.com. De deadline voor het volgende nummer is 1 juni.
Veel leesplezier gewenst!
Maartje van Sluis
In deze Leeuwenbrief vind je een bericht van het bestuur, nieuws uit de werkgroep vogels en heel
veel interessante stukken om de natuur te beleven.
Let op: meestal klik je door naar een pdf. Afhankelijk van de instellingen van je browser wordt die
opgeslagen in downloads of meteen geopend. Kijk dus in de downloads als je het bestand niet kunt
vinden.
Headerfoto: Marjan Koeze (lees haar stukje over de tuin).

Uit het bestuur
Beste natuurliefhebber,
Welkom bij de eerste Leeuwenbrief in deze vorm. Het heeft even geduurd, maar er is een nieuwe
manier gevonden om onze leden te informeren over alle gebeurtenissen rondom onze afdeling.
Na de laatste editie van het Leeuwenboekje is de communicatie stilgevallen tussen leden en het
bestuur. Zo af en toe verstuurt het bestuur een mail, maar dat is het dan ook.
En dan komt het corona-virus de hoek om kijken, wat het ook niet makkelijk maakt. Alle activiteiten
liggen stil en het is op dit moment nog onduidelijk wanneer deze weer doorgang kunnen vinden.
Maar gelukkig is natuur overal om ons heen en kunnen we er volop van genieten. Het ene
weerrecord na het andere wordt verbroken. De ene week zijn de temperaturen onder nul gezakt en
kunnen we genieten van prachtige winterse plaatjes en de week erna lijkt het wel lente. En dan is het
nog maar februari.
Namens het bestuur van de IVN afdeling Leeuwarden e.o.,
Louise van Zeijl
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ALV 2019
Ja, dat staat er echt, 2019. Door de corona hebben we onze algemene ledenvergadering (ALV) niet
kunnen houden zoals we gewend waren. Met enige vertraging is het ons dan toch gelukt om op 14
januari jl. een digitale vergadering te beleggen met onze leden. We waren blij verrast met de
opkomst en zullen voor de ALV over het jaar 2020 ook een digitale bijeenkomst plannen.
Voor wie niet aanwezig kon zijn bij de ALV, hierbij een korte samenvatting:
❖
Binnen IVN houden we ons aan de richtlijnen gesteld door het RIVM.
❖
De Natuurgidsenopleiding is door het corona-virus vertraagd. En de activiteiten, gepland
door de werkgroepen, zijn geannuleerd.
❖
Bart Franken is officieel afgetreden als bestuurslid. Hij zet zich vanaf nu landelijk in voor
het IVN.
❖
Sita Bakker heeft hem opgevolgd in het bestuur. Hieronder stelt zij zich voor.
❖
Louise van Zeijl en Cor de Vries blijven over als bestuursleden en treden af per 2022.
Het wordt tijd dat het stokje wordt overgedragen. Wie hier meer informatie over wil, kan
contact opnemen met één van beiden.
❖
De ledenadministratie is in zijn geheel overgenomen door het landelijk bureau. Dit
ontlast het bestuur enorm in werkzaamheden.
Sita Bakker stelt zich voor
Als nieuw lid van het IVN bestuur wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Sita Bakker, ik ben
62 jaar en ik woon in de mooie vogelwijk te Leeuwarden. Ik heb twee prachtige uitwonende zoons
van 26 en 28 jaar.
Als boerendochter van de Groninger
klei had ik van jongs af aan al een
binding met de natuur, maar pas in
het jaar 2000 heb ik het IVN ontdekt
door het volgen van twee geweldige
vogelcursussen. Daarnaast werd er
maandelijks op de zaterdagochtend
een vogelexcursie georganiseerd en,
als het weer goed was en ik kon, dan
ging ik mee. Elke keer verwonderde ik
me over alles wat vloog en zong en ik
leerde steeds weer nieuwe soorten
kennen. In 2005/2006 heb ik de IVN
natuurgidsencursus gevolgd en ook
dat was weer één groot feest! Een
aanrader voor iedereen die meer over
de natuur wil weten en er wel iets
mee wil doen.
Ik heb in die tijd op de basisschool van mijn kinderen een natuurcommissie en natuurproject
opgezet: ‘beleef de natuur’. Elke groep moest elk jaar de natuur in! Dat varieerde van het bezoeken
van een echte boerderij door de kleuters (waar komt de melk eigenlijk vandaan), tot sporen zoeken,
vogels in de buurt herkennen, kleine beestje zoeken en vissen en torretjes uit de sloot vangen en
bekijken. Voor de hoogste groepen organiseerden we een survival dag met uitdagende
natuuropdrachten. Ook werd de natuur de school ingehaald: kikkerdril in de klas, rupsen zien
veranderen van pop tot vlinder en uilenballen uitpluizen.
Daarna bleef de natuur mijn interesse houden en inmiddels is natuurfotografie ook een beetje een
hobby van me geworden. Ik realiseer mij dat ik veel aan het IVN te danken heb en ik wil graag wat
terug doen. Daarom ben ik lid geworden van het bestuur en ik hoop er een goede bijdrage aan te
leveren!
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Uit de werkgroepen
Vogelwerkgroep: het missen van de maandelijkse IVN-uitjes
Zo’n 17 jaar
geleden, om
precies te zijn
op 21 februari
2004, ging ik
voor het eerst
mee op een
vogelexcursie
van de IVN
Vogelcursus.
Het was een
wintergastenen ganzenexcursie onder
leiding van
Sieds Boersma
naar het
Lauwersmeergebied. Ik ontdekte op die dag dat er allemaal vogels bestonden, waar ik nog nooit van gehoord had
en die alleen in de winter hier bivakkeren. Ik keek mijn ogen uit: Kleine zwanen, wilde zwanen,
pijlstaarten, brilduikers, nonnetjes en ga zo maar door. Alles was nieuw. De excursieleider ging
helemaal uit zijn dak van al die ganzen, zwanen, eenden en futen en ratelde aan een stuk door. Ik
probeerde alles te onthouden en kwam helemaal enthousiast en boordevol verhalen weer thuis. Dit
was voor mij het begin van een jarenlange periode met IVN-uitjes.
Na nog een jaar vervolgcursus en een cursus om broedvogels inventariseren, ging ik regelmatig
mee met de maandelijkse vogelexcursies op de zaterdagmorgen. Ik heb daar ontzettend veel leuke
mensen leren kennen en we hebben met z’n allen een heleboel beleefd en geleerd. Vanaf 2015 zit ik
zelf in het organisatiecomité en hebben we de frequentie van de excursies opgeschroefd naar 2x per
maand. Enerzijds omdat er zoveel belangstelling voor is, maar ook omdat we de groepsuitjes zelf zo
leuk vinden. Begin maart vorig jaar zijn we nog op excursie naar het Aekingerzand en het
Canadameer geweest en daarna was het ineens einde verhaal. We moesten de groepsexcursies
annuleren door het onverwacht opduiken van Corona.
Gelukkig hadden we een heel mooi voorjaar, waardoor we veel buiten konden zijn en hopelijk heeft
iedereen zelf volop van de natuur genoten. De hoop was dat we na de zomer weer met de groep op
pad konden, maar helaas. Nu zijn we alweer een jaar verder en ziet het er zelfs niet naar uit dat we
voor deze zomer nog een groepsuitje kunnen organiseren. Na 16 jaar regelmatige IVN-excursies is
het ineens erg kaal dat dit helemaal wegvalt. Het voelt vreemd dat je mensen, waar je al jaren mee
op pad gaat, ineens zo lang niet meer ziet. Wat ik mis zijn de humor, de gezelligheid en het met
elkaar delen van de blijdschap als we weer wat leuks ontdekken. Bovendien is het leuk elkaars
kennis te delen en elkaar dingen aan te wijzen. Alleen al in de auto is het vaak dolle pret en is het
leuk om elkaars belevenissen te horen en de passie te delen voor dezelfde hobby.
Zelf ben ik het voorbije jaar gelukkig wel veel in de natuur geweest. Vaak op de fiets of lopend vanuit
huis, maar ik heb ook nog veel mooie plekken bezocht, waar we normaal met z’n allen rondstruinen.
Aan al die locaties kleven ook weer leuke herinneringen. Wat hebben we veel beleefd. In de
facebookherinneringen zie ik bijna dagelijks wel een verhaal of foto’s van een excursie
voorbijkomen. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen en ik kijk uit naar de dag dat we weer gezellig
met elkaar op pad kunnen.
Linda Veeman
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Beleef de natuur

De IVN NatuurGidsenOpleiding
Dorris Wijnenga en Anne Slagman volgen op dit moment de opleiding tot natuurgids. In persoonlijke
verhalen doen ze uit de doeken wat er allemaal aan bod komt tijdens de opleiding en hoe gezellig
het in de klas is. Dorris beschrijft daarnaast een dag in haar natuurgebied in Eernewoude. Prachtig
geïllustreerd met zelfgemaakte foto’s. Anne heeft daarnaast leuke foto’s over haar
onderzoeksgebied: Petgaten De Feanhoop in de Veenhoop. Na het lezen van deze enthousiaste
stukken heb je vast zin om deze opleiding ook eens te doen of wellicht heb je hem al gedaan en is
het een feest der herkenning.
• Klik hier om het verhaal van Dorris te lezen
• Klik hier om het verhaal van Anne te lezen
Grote Wielen: Genoeg te zien op een steenworp afstand
Terwijl de laatste restjes ijs wegsmelten, stapt Linda
Veeman op een zonnige zondagmorgen al vroeg op de
fiets. Het is genieten van de lentegeluiden die in de lucht
hangen. Ze hoort overal het geluid van fietspompen,
oftewel koolmezen en de vinken zijn druk aan het
oefenen op hun vinkenslag. Ze fietst deze keer naar de
Grote Wielen.
• Klik hier om verder te lezen wat Linda gezien
heeft en geniet van meer mooie foto’s

IJspret
Heel Nederland bloeide op in de week van zondag 7
februari tot en met zondag 14 februari op door de ijs- en
sneeuwpret. Sita Bakker trok erop uit en maakte de
mooiste foto’s van de schaatspret, maar ook bij de
Waddenzee en het Lauwersmeer wist ze bijzondere
beelden vast te leggen. Ook brengt ze een paar leuke
weetjes naar voren over de opwarming van de aarde en
over de Waddenzee.
• Klik hier om nog even na te genieten van de
winterse sferen
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De vogelcursus ligt stil maar skries Aent Lieuwes is terug!
Helaas ligt de vogelcursus door de coronamaatregelen stil. Er is wel veel nieuws te vertellen over de
skries Aent Lieuwes die vanaf 2016 gevolgd wordt. Deze grutto is in het broedseizoen van 2016 als
jonge vogel in de Aent Lieuwes Polder geringd en genoemd naar dit kruidenrijk poldertje aan de
Fluessen in It Heidenskip. Aent Lieuwes is als eerste gezenderde skries van dit seizoen terug in
Fryslân (foto Jan Kramer – skriezen in de Jan Durkspolder)
• Lees het hele artikel
• Bekijk de uitzending van Omrop Fryslân en de Omrop Fryslân DOK uitzending van 14 maart
Mijn tuin
Natuur is ook dichtbij huis of in je woonwijk te vinden. Er is zoveel moois om van te genieten schrijft
Marjan Koeze en ze leverde er mooie foto’s bij.
• Lees haar verhaal over winterakonieten en sneeuwklokjes

Natuur en vogels in de wijk
Henny Greven van IVN vertelt tijdens een radio-uitzending van de wijk Oud Oost wat IVN in
Leeuwarden doet. Ze legt uit dat je de natuur kunt steunen, bijvoorbeeld door het aanplanten van
besdragende struiken en planten die lang bloeien of het maken van een insectenhotel.
Met de Operatie Steenbreek wil IVN in samenwerking met de gemeente buurten vergroenen. Ook is
er de mogelijkheid om een pakket voor een Tiny Forest aan te schaffen. Het gesprek was zeer
inspirerend: het Netwerkcentrum gaat zelf proberen subsidie te krijgen voor meer groen om het
wijkcentrum.
Ook wordt er in de uitzending gesproken met Frank Majoor van Sovon over vogels en vogeltellingen
in de stad. Hij vertelt ook over wat je in de stad voor vogels kunt doen en welke vogels meer of
minder in de stad voorkomen. Sovon is bovendien op zoek naar vrijwilligers die op bepaalde punten
in de stad ‘s morgens vogels willen tellen.
• Klik hier of om de uitzending terug te luisteren. (N.B. De eerste zeven minuten muziek)
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