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Aanwezigen: Margje Vlasveld, Janine Vermeulen, Ben van Leeuwen Marti , Sjaak van Rijn, Shirley Tromp, 
Ludy Feyen, Anne Marie van Dam, Hannie Korthof, Uka Dykstra, Paul Nhetto, Annet Willekes, Sacha 
Grootenboer, Arjan Stoffels, Jessica, Geert van der Velden & Willem Schouten. 

 

 
 

Opening en introductie: Geen bezoeker kan de tafel bij de ingang voorbij lopen zonder diep onder de 
indruk te zijn van de stromende chocolade-fontein, natuurlijk met verantwoorde chocolade, waarin velen 
gretig de aanwezige Sinterklaas-lekkernijen dopen. Er komen verschillende attributen aan te pas om de 
chocola vloeibaar te houden & dat maakt dat de sfeer er meteen goed in zit. 
 

 
 

Na binnenkomst van de meeste bezoekers opent Margje Vlasveld deze Sinterklaas avond, met een aantal 
korte filmpjes over de Niet-Winkeldag, Fair Trade kleding en een ConsuMinder-Lied. Geheel in de Groene 
Sintsfeer heeft Sjaak van de Stichting Borderline Books een tafel met gratis boeken ingericht om mee te 
nemen. 
 
De Grote Vraag van vanavond is: Hoe nu verder met de IdeeWinkel in 2011? 
Met alle aanwezigen wordt gebrainstormd over een eventuele nieuwe plaats om de IDeeWinkel onder te 
brengen. Mobiele bussen.. boten.. een pand op de Leidse Breestraat.. Sjaak van Rijn heeft misschien een 
plek voor het archief van de IDeeWinkel bij Borderline Books, aan de BinnensteGracht in Leiden. 
 

 



 
Wat willen we volgend jaar in het Groene IDee Café doen?  
Thema’s die nog steeds volop in de belangstelling staan en vanavond weer genoemd worden zijn de 
Eetbare Stad, duurzame energievormen, zonnepanelen, vlinders, LETS en de behoefte aan een 
subsidieavond en databaseproject. 
 

 
 
We doen een rondje. 
*Janine zou graag met geïnteresseerden de populairste thema’s uitwerken in werkgroepen. Deze 
zelfstandig draaiende werkgroepen kunnen dan omstebeurt een avond organiseren in het Groene 
IDeeCafé.  
* Sacha wil met een nieuwe spelmethode gaan werken: de Blauwe Bal van Verbinding.  Zij wil graag 
scholen meenemen naar Vrij Groen & vraagt wie er met haar mee wil denken. Geïnteresseerden kunnen 
haar bereiken op www.opzijnplek.nl. 
* Paul vertelt over de kachelbouw in de Shelter van het Vrij Groen project bij Naturalis. Zijn plan was om de 
kachel te bouwen met afvalstenen & leem, maar het leem kan helaas niet drogen tijdens de huidige vorst. 
Hij hoopt in januari meer over deze speciale 12 Ambachten-kachel te vertellen.  
* Hannie wil graag Leiden als Transition-Town aanmelden bij de overkoepelende organisatie van TT. Zij 
vindt bijval van Janine die a.s. weekend een cursus bij deze organisatie gaat volgen om opgeleid te worden 
tot TransitionTown-trainer. Ze willen graag weten van de organisatie of Leiden al voldoet aan de eisen om 
als Transition Town op de kaart te komen. 
Tevens zoekt Hannie naar een vervolg van het Biodiversiteitactieplan. Zij zou graag vanuit de burgers 
hieraan meer gestalte geven, waarin het Groene IDeeCafé duidelijk een functie kan hebben. Ze vertelt dat 
er hopelijk via het Biodiversiteitarrangement een nieuwe werkplek van drie dagen per week vrij komt voor 
een nieuwe werknemer die het Biodiversiteitactieplan op een hoger plan wil trekken in contact met de 
gemeentes en het groene netwerk, dit zou mooi zijn omdat de Milieudienst volgend jaar geen uren meer 
beschikbaar stelt voor dit project. Het Landelijke Programmabureau NME subsidieert het Biodiversiteits-
arrangement en samenwerking van de verschillende partijen in de regio op het gebied van natuur en 
milieu is een belangrijk doel. Een tweede doel is het op gang brengen binnen Holland Rijnland van Groene 
Ideecafé’s in andere gemeentes. 

 
 
* Een bezoeker vraagt zich af hoe de gemeente Leiden zover wordt gekregen om meer vruchtbomen in 
Leiden te planten. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente meer zetjes gaat geven, zodat burgers meer 
initiatief gaan ontplooien. Als reactie hierop wordt het project ‘Leiden goes Nuts’ aangehaald. 
Initiatiefneemster Desiree organiseert op 15 december een bijeenkomst in buurthuis ‘t Spoortje. Meer 
informatie is vindbaar op www.leidengoesnuts.nl 
 * Uka en Hannie vertellen dat er a.s. 12 december een documentaire is op NL2 van de NCRV over de 
landschappen van het Groene Hart. Hierin zullen verschillende projecten binnen Leiden en omgeving 
getoond worden. Tip!   

http://www.opzijnplek.nl/�
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* Een bezoeker zou graag zien dat de mensen in het groenbeheer van de gemeente een cursus krijgen, 
aangezien alle guerilla-gardening strandt bij het groenbeheer. In Tilburg wordt deze cursus al gegeven & 
men zou graag iemand van daar uitnodigen. 
Iemand benoemt dat samen met de natuur beheren beter werkt dan tegen de natuur in beheren. Rijnland 
heeft E10.000,- bespaard met het beheren van sloten.   
* Sjaak vertelt over de IVN natuurgidsen-cursus die nu landelijk erkend is met diploma. Deze cursus wordt 
door verschillende partijen gegeven en meerdere bezoekers zijn enthousiast over het uitnodigen van deze 
verschillende partijen bij het Groene IDee Café. 
* Geert laat ons weten dat vanaf 18 december er een expositie is van Magnetisch Groen in Open aan de 
Aalmarkt. Op 21 december start de winterexpeditie langs kunstzinnige kerstbomen, ontworpen door 
kunstenaars en DaVinci leerlingen op verschillende plekken in de stad. Om half 1 vindt de afsluiting van een 
jaar Magnetisch Groen plaats met het officiële begin van de winter. In Delft, Tilburg en Utrecht gaat 
Magnetisch Groen het nieuwe jaar verder, de toekomst in Leiden is onbekend. Meer informatie op: 
www.fieldsofwonder.nl  
* Ludy deelt mee dat de vroege vorst helaas maakt dat de Shelter bij Naturalis niet op tijd af komt voor 21 
december. Het up-to-date plan is dat we dinsdag 21 december met Het Groene IDeeCafé samenkomen in 
Scheltema.  Er zal dan ook een kerstboom staan van de kerstbomentocht van Magnetisch Groen. Margje 
heeft een heugelijke mededeling dat er dan een bijzonder kerstpakketje zal zijn voor iedereen! Ludy zegt 
dat er plannen zijn om Vrij Groen in Zutphen te promoten.  
* Dan vertelt Uka dat de marktwagen rijdt met streekproducten van 13 bedrijven verzameld in de 
Coöperatie Groene Hart! Er wordt nu een nieuwe wagen gebouwd, waarin je een plekje kunt huren om je 
eigen producten te promoten. Samen met Hannie is Uka bezig een grote overkoepelende website te 
bouwen, Groen Hart. Hannie stelt voor om tijdens een Groene IDeeCafe een recreatieve en interactieve 
digitale kaart te vullen. Tot slot vertelt Uka iets over de boerenlandpaden rondom HSL / Transferium 
Groene Hart. 
* De avond wordt besloten met Margjes mededeling dat de Milieuraad advies geeft aan de Raad m.b.t. de 
besteding van de NUON gelden. NUON is overgenomen door een Zweeds bedrijf waardoor de gemeente 
vele miljoenen euro’s ontvangen heeft die bestemd worden voor maatschappelijke projecten en aan groen 
en milieu. De Milieuraad  vindt het een goed idee om zonnepanelen aan te brengen op scholen. Het 
College wil bewoners betrekken bij het meepraten over de groene singelrand/ groene ketting en de 
verbinding van de Singel.  Wellicht een onderwerp voor een Groen IDeeCafé  volgend jaar. 
 

 
 
De volgende bijeenkomst van het Groene IDeeCafé:  
DINSDAG 21 december: Speciale combinatie-avond met verrassingsperformances in Scheltema, Marksteeg 1 in 
Leiden, aanvang: 20.30 u.  
 
Verslag: Shirley Tromp 
 

 

http://www.fieldsofwonder.nl/�

