
 
 

PERSBERICHT! 

 

Avonturentocht in de avondschemer in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder 

   

Staatsbosbeheer organiseert op 5 oktober een avonturentocht in 

de avondschemering. Met de boswachter starten we de tocht 

bij zonsondergang. Dieren laten zich meestal goed zien in de  

schemer. Zodra het donker is begint het echte avontuur.  

Met GPS zoek je je eigen weg tussen greppels en over hekken.  

Zet je zintuigen op scherp, want er gebeuren onverwachte dingen. 

Om bij te komen van al het avontuur is er naderhand een  

heerlijke kop warme chocolademelk. Deze tocht is voor  

echte avonturiers!  

 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze excursie door een e-mail te sturen naar: ivnleiden@hotmail.com. 

Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 15 deelnemers mee. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meedoen. Laarzen 

zijn een absolute vereiste. Trek warme kleding aan.  

 

Samengevat: 
Datum: Zaterdag  5 oktober,  tijd: 19.00 tot 21.00 uur 

Startpunt: ingang Achterbos aan het Oude Veenpad in Leidschendam (bereikbaar via Tuinenlaan in Leidschendam 

– via tunnel wandelend onder het spoor door naar het Achterbos).   

Voorbereiding: laarzen, weerbestendige kleding  

Kosten: volwassenen 7,50 euro, kinderen (vanaf 6 jaar) 5,00. Graag gepast betalen. 

Aanmelden: via  ivnleiden@hotmail.com er kunnen maximaal 15 deelnemers mee.  

 

 

Wat betreft de volgende excursies dit jaar: 19 oktober paddenstoelen excursie in de Duivenvoordse-Veenzijdse 

polder, in de avond van 26 oktober as. is er de nacht van de nacht (20.00 – 22.00 u.), op 2 november as. is de 

publieksdag ‘Werken in de natuur’ (10.00 – 13.00 u.), en op 15 december as. is er een excursie met speciale 

aandacht voor de vogels in de Papenwegse en de Zuidwijkse Polder (10.00 - 13.00 u.). 

 

De excursies (en eventuele wijzigingen in het programma) zullen worden aangekondigd op de websites van IVN 

regio Leiden (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid; www.ivn.nl/leiden), Agrarische Natuurvereniging 

Santvoorde (www.anv-santvoorde.nl), AVN ((Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage 

en omstreken; www.avn.nl)), Stichting Horst en Weide (www.horstenweide.org) en Staatsbosbeheer 

(www.staatsbosbeheer.nl). 

 
 

 


