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Verslag Groen Idee Café,  25 januari 2010 

 

Aanwezig:  
Marijke Deurloo, Annemarie van Dam, Inger Lansen, Sacha Grootenboer, Ben van Leeuwen, Jan 
Willem van Leenhoff, Mira Kaspers, Ludy Feyen, Peter van Helsdingen, Mirte van Daalen, Harry van 
Herik, Uka Dijkstra, Marijke Langenveld, Margje Vlasveld, Janine Vermeulen, Orlando. 

Netwerken: 
De avond begon met netwerken over lopende initiatieven en nieuwe ideeën. Er was een aantal 
nieuwe bezoekers en daarom stelde iedereen zich opnieuw voor, hierna werd er nieuws 
uitgewisseld. 

Margje Vlasveld: is projectleider van de stichting Ideewinkel en initiator van het Groene Ideecafé. Zij 
verzorgt de maandelijkse avonden van het café. Daarnaast is zij diëtiste in natuurvoeding. 

Marijke Deurloo: is nieuw en houdt zich o.a. bezig met Squarefoot gardening, dat zijn makkelijke 
moestuinen in verplaatsbare bakken (Mel Bartholomew schreef hier twee boeken over). Ze houdt 
zich bezig met duurzaamheid.  

Annemarie van Dam: ook nieuw aanwezig. Zij is zelfstandig adviseur op het gebied van bodemzaken, 
ook waterbodems (Bodemdienst van Dam) 

Inger Lansen: heeft zich veel ingezet voor groen en behoud van groen/bomen. Wegens 
verhuizingheeft ze even pas op de plaats gemaakt. Zij is contactpersoon voor het kersenbomen- 
project voor het Huigpark.  

Sacha Grootenboer: Ook zij is een nieuwe bezoekster. Sacha werkt voor Earthgames, een kleine 
organisatie die zich bezig houdt met  coöperatieve spellen voor kinderen en volwassenen.  Ze geeft 
workshops op scholen/BSO. Samen met de stichting het bewaarde Land heeft ze het spel Sharing 
Nature ontwikkeld. 

Ben van Leeuwen: verzorgt de films en de verzending van documenten zoals verslagen, bijhouden 
website etc. Nieuwe deelnemers worden verzicht hun email-adres aan Ben door te geven via 
info@ideewinkel.nl . 

Jan Willem van Leenhoff:  houdt zich bezig met duurzame economie  en is vrijwilliger bij 
Milieudefensie Leiden, tevens lid van de Milieuraad (adviserend orgaan aan de gemeenteraad). Zet 
zich in voor de bescherming van open gebieden, bijv. de Oostvlietpolder. 
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Mira Kaspers: ook voor het eerst bij het Groen Ideecafé. Ze wil graag bekendheid geven aan haar 
informatieve website met o.a. links naar milieu organisaties. Ze nodigt geïnteresseerden uit om 
passende nieuws/links aan haar door te geven ( www.alternatief-idee.net). 

Janine Vermeulen: trekt samen met Margje Vlasveld het Groen Ideecafé. Ze ontwikkelt duurzame  
projecten en geeft empowerment training/coaching aan jongeren, vrouwen, wijkbewoners. 
Voortbordurend op pilotproject maatschappelijke stages vorig jaar, wil ze aan groene ideeën van 
jongeren een duurzame training koppelen (va. Middelbare school). Ze zoekt daarvoor organisaties 
die willen samenwerken en scholen. 

Ludy Feyen: is gemeenschapskunstenaar en maakt kunstinstallaties in landschappen, van natuurlijke 
materialen. Een van de projecten, die zij nu (met Janine) voorbereidt , gaat over gemeenschapskunst als 
brug  naar een nieuwe denkwijze: afval is voedsel. In het  project  gaan Leiden en Kathmandu (Nepal)  
gaan jongeren, vrouwen en kunstenaars onderzoeken en internationaal uitwisselen op de thema’s: 
(drink)water, voedsel, inkomen en veiligheid/wonen. 

Peter van Helsdingen: is bioloog en onderzoeker geweest bij Naturalis. Hij werkt daar ook nu nog, na zijn 
pensioen. Verder zet hij zich in  voor het behoud van groen en open ruimten in zijn woonomgeving 
Oegstgeest. Actueel is de Veerpolder  waar een sportveld is gepland. Je kunt stemmen voor behoud van 
de polder op www.petities.nl . 

Mirte van Daalen: werkt bij de gemeente Leiden op het gebied van de biodiversiteit. Vorig jaar is een   
visie van bewoners, gemeente en provincie op gebied van biodiversiteit in en rond Leiden ontwikkeld. Als 
vervolg daarop is nu een actieplan Biodiversiteit in de maak. Mirthe werkt hieraan mee en zit in het BAP 
team. 

Harry van Herik zit in het bestuur openbaar onderwijs van 17 basisscholen zijn betrokken. Hij zet zich 
in voor groene speelplekken en groene daken.  

Uka Dijkstra: houdt zich bezig met waterbeheer voor haar werk bij het waterschap. Verder is ze actief 
voor de schooltuinen in Leiden en spin in het web van de agrarische natuurvereniging VanAde.  

Marijke Langenveld: werkt voor de stichting Wijk en Wouden aan projecten voor streekproducten en 
groene verbindingen. Daarnaast zet ze zich in voor guerrilla gardening,  dat is het wild zaaien en oogsten,  
van eetbare planten op braakliggende terreinen en  perkjes in de stad, samen met stadbewoners. 

Stand van zaken initiatieven: 

(voor zover niet aan de orde geweest bij het voorstellen) 

Eetbare stad: De verplanting van de kersenbomen voor het Huigpark  is uitgesteld in afwachting van 
beter weer. 

Duurzaam bouwen/Groene daken: Het is belangrijk voor de koelte van de stad en in het kader van 
eetbare stad dat ook daken beter benut worden en groen worden. Inmiddels is bekend geworden 
dat de subsidieregeling die Rotterdam heeft ingesteld voor groene daken succesvol is . 
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Avontuurlijk spelen: Via Mirte kan informatie gevraagd worden over het initiatief van van het 
Ministerie LNV en Senter Novem om in aanvulling op de bestaande subsidies voor groene 
speeltereinen, een extra subsidie te te verwerven, mits er een duidelijk educatief aspect aan zit voor 
kinderen/jongeren. 

De Da Vinci school Kagerstraat heeft vorig jaar een subsidie van 5000 euro toegezegd gekregen voor 
het idee van leerlingen om hun schoolplein groener te maken. Nu er meer helderheid is over een 
verbouwing, is het idee uitgewerkt  door docenten en leerlingen. De school is inmiddels 
geïnformeerd door Fonds 1818 over de subsidie. 

Ludy Feyen gaat een groen kunstproject doen op basisschool de Morskring. 

Het waterproject, heet nu: Nepal-Nederland artproject en is een tweejarig 
gemeenschapskunstproject over o.a. water en nog drie thema’s (zie boven onder Ludy Feyen).. Eind 
december is subsidie aangevraagd via de stichting Salixslinger. De uitvoering start volgens planning,  
najaar 2010. 

Het internationale jaar van de biodiversiteit :  
Dit jaar is het internationale jaar van de biodiversiteit. Op 28/1 is de officiële opening van het jaar voor de 
Biodiversiteit en op 4/2 is er een conferentie over biodiversiteit bij Naturalis. Eind augustus komt er een 
biodiversiteitsfestival bij Naturalis. (Leden van) Groene organisaties worden uitgenodigd  om te komen 
met ideeën over het jaar van de biodiversiteit en het festival dat vooral wordt gehouden om een breed 
publiek te betrekken bij het het belang van biodiversiteit.  Ook is het doel dat aan bestaande activiteiten 
het thema biodiversiteit vast geknoopt wordt, zoals bijvoorbeeld bij stadswandelingen en IVN cursussen.  

 Verder ligt er een stuk terrein braak voor nieuwbouw van Naturalis (in 2014). Hier is plaats voor tijdelijke 
natuur, stadsmoestuinen etc. De volgende keer buigt het Groene Ideecafé zich over mogelijkheden voor 
dit terrein. 

Film: A Farm for the Future  
 

Documentaire van de BBC uit 2008-2009 van de serie 'Natural World'   
Rebecca Hosking onderzoekt de toekomst van de landbouw in Engeland. Grootschalige landbouw 
heeft veel olie en aardgas nodig voor kunstmest, pesticides, machines en transport. De film laat zien 
hoe boeren met minder energie, op duurzame wijze voedsel kunnen laten groeien door veel meer 
samen te werken met de natuur. In de film wordt getoond wat permacultuur is.  

 De film is ook te zien op youtube:  
 http://www.youtube.com/watch?v=xShCEKL-

mQ8&feature=PlayList&p=9975CC0E8CC2CDDE&index=0&playnext=1  
 
Na de film volgt een discussie. Veel aanwezigen zijn onder de indruk van de oogst die mogelijk blijkt 
te zijn in permacultuur en het weinige werk dat je eraan hebt, als het ontwerp van de tuin goed is.  

Na de film is er gelegenheid voor een drankje en verder netwerken. Op 1 februari is er weer Groen 
Idee Café in Scheltema, en houden we een brainstorm  over de braakliggende grond bij Naturalis. 
Ook wordt dan de film Mother Earth getoond waar op deze avond geen tijd meer voor was. 
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