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Landschapsverzorgende dag 
 
Voor de tweede maal werd zaterdag 17 december 1983 in de Duin- 
en Bollenstreek een landschapsverzorgende dag gehouden. 
Die dag wordt gehouden voor iedereen, die iets meer wil weten van  
natuur en landschap in de eigen omgeving, en die daarnaast aktief  
mee wil werken aan het behoud daarvan. 
Kitty v.d.Meer en ik besloten op de laatste IVN-vergadering ook  
mee te werken. We wisten uit ervaring dat zo'n inspannende dag  
heel ontspannend kan werken. 
Er waren 4 lokaties waaruit we een keus konden maken: Duindamse  
Slag te Noordwijk, Landgoed Oostergeest in Warmond, Landgoed Keu- 
kenhof in Lisse en de Jacoba van Beierenlaan in Voorhout. 
We besloten naar de Duindamse Slag te gaan op eigen grondgebied.  
Daar aangekomen, om ca 9 uur, goed ingepakt tegen de kou en  
regen, een tas met eten en drinken bij ons, ontdekten we al direct  
zo'n 20 jongens en meisjes van de Willibrord Mavo en een paar  
volwassenen. Toen ook de boswachters gearriveerd waren, kregen we  
eerst uitleg van het werk wat ons te doen stond en het nut ervan.  
Daarna fietsten we een eindje verder naar de dennen. 't Bleek  
dat er in de dennen aardig gedund was. De bomen stonden te dicht  
bij elkaar, waardoor ze te weinig licht lucht en voedsel kregen.  
De omgezaagde stammen lagen al op hopen en de rest van het groen  
en de takken lag her en der verspreid. 
Nu was het ons werk om van al dat afval stapels te maken, in de  
vorm van regels van 10 meter lang. Het is de bedoeling dat vogels  
hier dekking kunnen vinden en dat ze er in het voorjaar gaan  
nestelen en broeden. 
Er werd hard gewerkt door alle deelnemers en petje af voor de  
leerlingen van Benno Heethuis en Ton v.d.Voort. Dat was een leuk  
initiatief van ze. Hopelijk krijgt dat navolging van andere scholen.  
De boswachters zorgden dat er twee warme werkketen waren, en ver- 
wenden ons met koffie en chocolademelk. Na de lunchpauze zijn we  
nog een uurtje met elkaar doorgegaan. Om 13.00 uur hielden we op  
met werken. 't Was welletjes geweest. Nadat iedereen een grote en- 
velop had ontvangen met folders en crocusbolletjes en we ook onze  
werkhandschoenen mochten meenemen, namen we afscheid van elkaar en  
fietsten moe, maar tevreden naar huis. 't Was een welbestede dag.  
Kitty en ik hopen dat meer mensen van onze IVN-afdeling en van de  
Vogelvereniging voortaan ook 1 dag per jaar mee willen werken aan  
dit goede doel. 
Meer informatie is te verkrijgen bij het bureau van de Stichting  
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland postbus 558, 2800 AN Gouda.  
telefoon 01820-24500. 
 

Sjaan van Kekeren Brouwer. 
 

-------------- 
 
NIEUWE BIBLIOTHEEK IN HET LANDELIJK IVN-BURO GEBRUIKSKLAAR  
 
Na 22 jaar intensief werken is de bibliotheek voor iedere IVN-afde- 
ling toegankelijk. Het aanwezige materiaal bestaat uit alles wat met 
natuurbeschermingseducatie te maken heeft: boeken, tijdschriften,  
brochures, krantenartikelen en informatiepaketten. Wanneer u met een  
lezing of thema-avond of met een onderwerp voor een tentoonstelling  
niet goed uit de voeten kunt, kan de bibliothekaresse u doorverwijzen  
naar derden, die zich al met het onderwerp bezig hielden. 
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Het aangevraagde materiaal zal u worden toegezonden tegen vergoeding 
van kopieer- en portokosten. Er is een lijst van alle tijdschriften en 
in speciale gevallen worden ook boeken uitgeleend. Voor verdere infor- 
matie: 

Mevr. Vera Wessels, Bibliothekaresse, IVN Landelijk Buro, 
Plantage Middenlaan 41 (hoek hoofdingang Artis), Postbus 20123 
1000 HC Amsterdam. Tel. 020-228115. 

 
Uit: IVM bestuursledeninformatieblad 
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OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS! 

Wat?  Er zijn mensen nodig om mee te helpen met het knotten van een 
  unieke Lindenlaan, die al meer dan 100 jaar oud is en – 
  volgens waarschijnlijk Nederlands meest prominente 
  tuinarchitect Mien Ruis – de enige in Nederland. 
  In tuintaal heet dit een "berceau", het Franse woord voor 

"wieg", naar de van boven afgeronde vorm die 'zomers  
goed te zien is.  

Waarom? Het knotten moest jaarlijks gebeuren. Voorheen werd dit 
  uitgevoerd door de Hortus Botanicus in Leiden. Omstreeks 
  1980 werd wegens geldgebrek de taak neergelegd en sinds 
  toen is de berceau ieder jaar gesnoeid door één vrijwilliger, 
  tot de Stichting Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 
  (NLB) in 1984 de IVN afdeling Noordwijk heeft kunnen 
  inschakelen. We hebben nu 2 zaterdagen achter de rug, en 
  een derde is in februari gepland. 

Waar?  Kerkweg 1 te Voorhout 

Met wie? Een gezellige knotploeg: Sjaan en Elie, Anie en Siem, 
  Carolien en Joanne... onder leiding van Gerda, Jan en Dirk. 
  Voor een lift of voor verder inlichting, bel een van de 
  bovengenoemde IVN'ers of de coördinatrice Gerda Waterreus. 
  -2522-11366. 
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Gedachten     17-10-83 
  
--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 

duinen 
blond en begroeid 
veel wolken 
of hemelblauw 
vogels die zich reppen 
naar de horizon 
prachtige muziek 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
warmte van zon en mensen 
van gelijkgestemden 
stilte 
of juist uitwisselen van 
gedachten, gevoelens 
wandelen 
en blij zijn 

--- Als ik aan de natuur denk dan zijn mijn gedachten bij 
kleuren 
stralend geel 
groen in veel variaties 
van mossen 
en bruinen 
of paddestoelen en bessen in oranjerood 
wit 
van sneeuw ongerept 
en sporen overal naar toe 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
dieren 
reeën 
de oren gespitst 
met nog net in de vlucht 
hun witte spiegels 
wonderlijke geluiden 
van regen en wind 
en bomen 
heel veel bomen 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
water 
veel water 
en weerspiegeling 
mezelf zien 
en gevoelens 
van 
eb en vloed 
oplossen van verdriet 

--- Als ik aan de natuur denk, dan kom ik nooit uitgedacht over 
oerkracht 
en groot wonder 
daar deel in hebben 
ontdekken 
en 
beginnen 
steeds weer 
opnieuw 
denk ik 

Sjaan van Keekeren-Brouwer 
 




