
 

 

 

 

 

 

 
Verslag Groene IdeeCafé 15 februari 2010 

 
Deelnemers 
Margje Vlasveld (coördinator), Martin v.d. Born, Karel Das, Arnoud v.d. Meulen, Krista Leusink, Geert 
van der Velden, Marga Alferink, Sacha Grootenboer, Annet Willekes, Peter Van Helsdingen, Marijke 
Deurloo, Margreeth van Dam, Anne Marie van Dam (verslag), Harry van den Heerik, Willem van 
Leenhoff, Pieter de Krom, Ben van Leeuwen (film), Ludy Feyen, Marijke Langeveld en Uka Dijkstra, 
Wim Lunsing.  

 
Programma: 

1. Voorstelrondje en mededelingen 
2. Bespreking ideeën en ontwerp Biodiversiteitstuin bij Naturalis 
3. Afspraken 
4. Korte film hoogtepunten uit het Leidse lijsttrekkers-milieudebat van 14 februari 
5. Volgend Groene IdeeCafé. 
De vertoning van een korte film over stadslandbouw in Havana is uitgesteld. 

 
1. Voorstelrondje en mededelingen 

- De nieuwe mensen worden welkom geheten en iedereen stelt zich even kort aan elkaar voor. 
Het gezelschap is weer gevarieerd: De aanwezigen zijn in het dagelijks leven werkzaam bij 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Duinbehoud, Zorgboerderij Cronesteijn, 
Stichting Land van Wijk en Wouden, Naturalis, Earthgames, Fields of Wonder, Ministerie Van 
VWS, Stichting Stadstuinen, Bureau Openbaar Onderwijs of werkzaam als  zelfstandigen: een 
buitenkunstenaar, een diëtist, een bodemkundige, een Japanoloog met veel kennis van 
japanse en inheemse planten,  en vrijwilligers van de IDeeWinkel  (o.a. diverse media-
uitingen) en bomenbeschermers van Milieudefensie Leiden. 

- Financiering van het Groene IDeeCafé. De gemeente Leiden en Fonds 1818 hebben subsidie 
toegekend voor de organisatiekosten. Ook  de Stichting IDeeWinkel draagt bij aan de kosten 
waardoor het Groene IDeeCafé  in 2010 2x per maand plaats kan vinden. Er is nu dus ook 
geld om mensen uit te nodigen die een interessante lezing kunnen geven en/of ervaring 
hebben met het opzetten en uitvoeren van groene initiatieven van burgers etcetera. 
Suggesties van deelnemers voor inspirerende voordrachten of excursies zijn welkom, neem 
hiervoor contact op met Margje@ideewinkel.nl 

- Geert meldt dat op 20 maart de eerste van vier tochten ‘Magnetisch Groen’ door Leiden 
wordt georganiseerd. Zie http://www.fieldsofwonder.nl/projecten/2010/magnetisch_groen. 

- Margje meldt dat de excursie naar Bella-Plant (www.bellaplant.nl) van 6 maart uitgesteld is: 
omdat het lang koud blijft is er begin maart nog weinig te zien in de tuin. Alternatief is een 
excursie-meewerkdag op vrijdag 19 maart; waarbij plantgoed voor de tuin bij Naturalis wordt 
opgepot. 

 
2. Biodiversiteitstuin 
Margje licht toe wat er sinds het vorige Groene IDeeCafé gebeurd is:  
Een aantal mensen vond dat er niet gewacht kon worden met plannen maken tot het volgende 
Groene IdeeCafé, omdat de tijd dringt: er is financiering nodig, het kost tijd om die te verkrijgen, en 
het plantseizoen staat voor de deur. Daarom hebben Ludy, Anne Marie, Margje, en nog twee dames: 

http://www.fieldsofwonder.nl/projecten/2010/magnetisch_groen
http://www.bellaplant.nl/


 

 

 

 

 
Desiree Rosier en Bea Möllers woensdag 10 feb al overlegd. Anne Marie heeft daarna een eerste 
tuinontwerp getekend en een ‘projectidee’ geschreven waarin een groot aantal van de ideeën van 
het vorige Idee-café verwerkt zijn. Dit is door Margje, Ludy en Anne Marie vrijdag besproken met 
Matthijs Vegter (projectleider biodiversiteit) van Naturalis. Die was enthousiast over de plannen en 
wil zijn collega’s en directeur overtuigen om aan het plan mee te werken.  
 
Bij het Café staat het ontwerp ter discussie. Er worden vele nuttige aanvullingen en veranderingen in 
het plan voorgesteld: 

- De tuin ligt er tijdelijk en dient als proeftuin voor toepassing van ideeën op andere locaties in 
Leiden, zowel tijdelijke als permanente (bijvoorbeeld de Museumtuin van Naturalis, andere 
braakliggende terreinen, stadsparken, rommelhoekjes, privétuinen). Zo heeft een tijdelijk 
project een duurzaam, permanent nut. 

- Er kan een looproute gemaakt worden vanaf de nooduitgang van Naturalis; grootste deel 
hiervan ligt er al, en moet dan hiervoor iets verlengd en opengesteld worden. Dat is een veel 
kortere weg dan via de hoofdingang en vooral nuttig voor groepen die het museum Naturalis 
bezoeken. 

- Er moet een duidelijke plek zijn voor educatieve activiteiten met kinderen, bijvoorbeeld een 
kring met boomstammen om te zitten. Kijk hoe je 60 kinderen tegelijk in de tuin zou kunnen 
bezighouden, voor bezoek schoolklassen. 

- Maak een mogelijkheid voor een vrijwillige donatie door bezoekers. 
- Maak een plek voor buurtaanwinsten: overgebleven zaaigoed van buurtbewoners. Eventueel 

een ruil met overtollige planten uit de tuin. 
- Marijke en Willem bieden zich aan als bewoner (in bijvoorbeeld een caravan) op het terrein. 
- Maak een zonne-energie-voorziening (betaald door Nuon?) 
- Het doolhof-idee is bij het ontwerp afgevallen, omdat het te veel ruimte kost. Maak met de 

aan te leggen paden een dwaaltuin. 
- Het hutspotveld kan wel wat kleiner. Het heeft de vorm van een spinneweb. Die vorm kan 

gespiegeld worden in een spinneweb-klimtoestel. Dit kan zonder al te veel beperkende 
voorschriften gerealiseerd  worden omdat het een bouwspeelplaats met een tijdelijk 
karakter wordt.  

- Gebruik zaden uit Japan van Wim. Siebold revisited. 
- Leg een irrigatiesysteem aan. Met verlevendigd water; pomp met zonne- of wind-energie. 
 

3. Afspraken 

 Anne Marie verzamelt de ideeën. Ze worden gebruikt bij verdere uitwerking van het plan. 

 Woensdag 24 februari wordt door een aantal Café-bezoekers een maquette gemaakt in het 
atelier van Ludy. De maquette wordt gebruikt bij de fondsenwerving. 

 Er wordt een groepje geformeerd om de kinderactiviteiten in te vullen (o.a. Krista, Sacha, 
Harry, Margreeth). Zij maken zelf apart afspraken. 

 Anne Marie en Margje werken woensdagmiddag  (17 feb) de fondsenwerving verder uit. 

 Ludy maakt dinsdag 16 feb een digitaal ontwerp en stuurt dat naar Matthijs Vegter 
(Naturalis).  Dit ontwerp is opgenomen  onderaan dit verslag 
 

  



 

 

 

 

 
4. Film Leidse lijsttrekkers-milieudebat 
Ben vertoont zijn samenvatting van dit debat over het onderwerp Biodiversiteit. De bezoekers 
bekijken de film die een kwartier duurt, onder het genot van een drankje. Deze film wordt ook 
gepubliceerd op de website van de IDeeWinkel. 
 
5. Volgend Idee-Café 
Het volgende IDee-Café is op maandag  1 maart vanaf 20.00 u in Scheltema. 
Anne Marie vertelt dan over de bodem van de proeftuin bij Naturalis en waar je zoal op moet letten 
als je voedsel wilt verbouwen op braakliggend terrein. 

 
 
 
 
 

  
 


