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Het leven gaat door 
en wij dus ook

Misschien is dat wel de belangrijkste les die we uit de natuur kunnen 
leren: dat het leven altijd weer zijn weg vindt, in het ritme van de 
seizoenen. Laten we daarop vertrouwen wanneer we geconfronteerd 
worden met onvoorziene en onzekere omstandigheden.  

Gelukkig zijn er andere dingen waarover u wél controle hebt, maar dan moet 
u ze wel op tijd regelen. Denk aan een (levens)testament, goede huwelijkse 
voorwaarden of een schenkingsregeling. U weet dan zeker dat de zaken 
worden afgehandeld zoals u dat wilt.  

Vindt u dat ook een geruststellende gedachte? Dan bent u natuurlijk van harte 
welkom bij ons op kantoor. 

Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs
Voor nu en later 
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Muzikale bomen in Greenheart Country, 
eerbetoon aan Boskoop800.

Songs met het thema bomen, dat is een muzikaal 
eerbetoon	van	de	makers	van	GHC:	Janny	&	Hans	
van Dam. Aangeboden als muzikaal boeket voor 
feestvierend	Boskoop.	Bomen,	als	symbool	van	leven 
of als getuige van een levensverhaal, daarvan is 
een drieluik samengesteld, waar als trefwoord een 
boom in de titel en tekst voorkomt. Enkele voor-
beelden:	Whispering	Pines,	Blackberry	Bramble,	
Chestnut Tree, Green Grow the Laurels, Magnolias, 
Crowberry,	Willow	Garden,		White	Azaleas,	Bramble	
and the Rose. Tussen de songs het verhaal over de 
waarde van bomen voor ons leven.
Totaal zes uur,  ruim 100 songs, te horen bij Studio 
Alphen (radio) op de volgende data: woensdag 9 en 
23 maart en 6 april, tijd: 21.00-23.00 uur. 

Meer	info:	janny@countrygazette.nl	 
www.countrygazette.nl
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En weer ligt er een nieuwe 
editie van ons blad Bont Aller-
lei op de mat of in de digitale 
brievenbus. Dit is niet vanzelf-
sprekend, de redactie van het 
blad is met ingang van 1 januari 
2022 gewijzigd. Er is afscheid ge-
nomen	van	Jolanda	Zwaan	en	 
Marius	Stout.	Zij	hebben	gedurende	
een groot aantal jaren deel uitgemaakt 
van de redactie en wij zijn hen dankbaar 
voor de vele mooie edities die zij hebben uitge-
bracht.

De (eind)redactie heeft opvolging gekregen in de 
persoon van Irma Brugmans en haar partner Roelof 
Schutter	gaat	de	vormgeving	verzorgen.	Het	bestuur	is	
erg blij met dit team en voor 2022 zijn we weer verze-
kerd van een aantal edities van ons verenigingsblad. 
Een blad vullen met content is niet eenvoudig, maar 
met zoveel natuurliefhebbers in onze vereniging moet 
het aanleveren van mooie artikelen toch geen pro-
bleem zijn?

2022 wordt, zo hoopt vrijwel geheel Nederland, weer 
een jaar als vanouds. Corona zullen we niet kwijtraken, 
maar we hopen dat de coronamaatregelen het weer 
mogelijk maken al onze activiteiten uit te gaan voeren. 
In het jaarplan 2022 kan men lezen welke ambities we 
hebben. 

Na een tweetal corona-jaren willen we de IVN-vrijwil-
ligers weer met elkaar in contact brengen. Niet alleen 
binnen de werkgroepen waar zij actief zijn, maar ook 
breder.	Het	organiseren	van	een	Vrijwilligerscafé	op	de	
zaterdagochtend	is	er	daar	één	van.	We	hopen	velen	
van onze leden/vrijwilligers en de vrijwilligers van het 
Bezoekerscentrum daar te ontmoeten. 

De besturen van IVN Alphen aan den Rijn en het  
BC De Veenweiden hebben de ambitie om, nu het 
Prinses Irenebos en veel speelgelegenheid voor kin-
deren	is	aangelegd	in	het	Park	Zegersloot,	de	toeloop	
naar het Bezoekerscentrum te vergroten. Met een 

prachtige tentoonstelling, 
digitaal informatiepaneel, 

activiteiten voor kinderen, een 
vernieuwde vijver en aantrek-

kelijke tuin moet dit toch gaan 
lukken?

Actieve vrijwilligers blijven nodig 
binnen	de	vereniging.	Helaas	kampt	

een aantal werkgroepen nog met een 
tekort hieraan. Ik denk aan de werkgroe-

pen: jeugd, planologie, communicatie en social 
media;	zij	zijn	op	zoek	naar	nieuwe	vrijwilligers.	Heb	
je interesse? Een van de bestuurs- of werkgroepleden 
geeft graag informatie.

Elders in dit blad kun je ook verslagen lezen van de in 
januari 2022 gestarte Natuurgidsenopleiding. De oplei-
ding is samen met de afdeling `Nieuwkoop’ en ‘Gouwe 
en	IJssel’	opgezet	en	door	de	lessen	zowel	digitaal	via	
Zoom,	als	fysiek	te	geven,	hopen	we	dat	corona	geen	
reden tot afgelasting meer wordt. Er is een enthousi-
aste groep van ongeveer 30 deelnemers gestart en je 
komt ze zeker tegen binnen de verschillende activitei-
ten. 

Met het voorjaar in aantocht, versoepeling van de 
corona-regels en de komst van mooi weer, hoop ik jullie 
allen	weer	regelmatig	te	mogen	ontmoeten	bij	één	van	
onze activiteiten.

Ik wens eenieder een fantastisch en actief Natuurjaar 
2022 toe.

Namens het bestuur,
Gert de Geest

Van het bestuur
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Verslag

.Jaarplan 2022
Het	Jaarplan	2022	is	goedgekeurd.	Naast	de	gebruikelijke	
activiteiten van de werkgroepen is nieuw volgend jaar, 
dat	we	een	Vrijwilligerscafé	gaan	introduceren.	1x	per	
kwartaal op zaterdagochtend is er voor bestaande, nieu-
we en belangstellende vrijwilligers gelegenheid elkaar te 
ontmoeten, maar ook om info op te halen. Ook start de 
nieuwe Natuurgidsenopleiding. De Vlinder–werkgroep 
heeft een boost gekregen en heeft leuke nieuwe activitei-
ten op stapel staan en in juni hebben we een Waterspek-
takel	voor	de	jeugdgroepen.	Het	jaar-
plan kun je vinden op onze website:
https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-
aan-den-rijn/documenten-ivn-alphen-
aan-den-rijn of via de QR-code op deze 
pagina.

Contributie 2022/Begroting 2022
De contributie blijft voor 2022 ongewijzigd. Nieuw is dat 
vanaf januari gestart wordt met landelijke facturering en 
incasso. Vanaf 2022 is het ook voor lokale leden mogelijk 
te betalen middels automatische incasso.  
(Nog niet gedaan? Stuur dan een berichtje naar:  
penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl). De begro-
ting die hierop is gebaseerd is goedgekeurd.

En verder
– In het Bestuur is een vacature voor Algemeen 

Bestuurslid, omdat Nicolette Bakker gestopt is. Van 
de zomer is Nicolette gestart met een nieuwe baan, 
die	veel	tijd	en	aandacht	vraagt.	Haar	werk	voor	IVN	
kwam daardoor in de knel.

–	 Foppe	Jan	heeft	een	toelichting	gegeven	op	de	Wet	
Bestuur en Toezicht rechtspersonen die 1 juli 2021 
van kracht is geworden. Aan de hand van een werk-
plan heeft het bestuur getoetst of, en in welke mate, 
het bestuur voldoet aan de wet. Een regeling langdu-
rige afwezigheid zal voor 2025 aan de statuten nog 
moeten worden toegevoegd. De penningmeester en 
de secretaris zijn bezig met de uitwerking van een 
overdrachtsdossier, zodat ook bij afwezigheid de 
werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

– Atie van der Laan en Wim van Genderen hebben een 
zilveren speld en een bloemetje ontvangen, omdat 
ze al 25 jaar lid zijn van IVN.

–	 In	de	financiële	commissie	zijn	Gerard	Been,	Jan	
Bouwhuis en Dick Warmerdam (reserve) benoemd.

–	 René	Vrugt	heeft	zich	voorgesteld	als	nieuwe	voor-
zitter van het Bezoekerscentrum De Veenweiden en 
verteld over de plannen van het BC.

-Rectificatie-

Atje gefeliciteerd!
Per abuis is in het vorige 
nummer	Joop	van	der	
Laan i.p.v. Atje van der 
Laan gefeliciteerd met 
het 25-jarig jubileum 
als lid van IVN Alphen 
aan den Rijn. De wegen 
der automatisering zijn 
ondoorgrondelijk, maar 
in de ledenadministratie 
stond	Joop	als	lid	geno-
teerd. Dat is inmiddels 
hersteld.  
Excuses	Atje.

Algemene Ledenvergadering  
november 2021

Tot eind oktober hadden we nog het idee dat we weer een ‘live’ ALV zouden kunnen houden dit jaar. Maar de besmetting-
cijfers gingen zo rap omhoog, dat we nog voor de persconferentie hebben besloten de ALV ook dit najaar maar weer digi-
taal te houden (de 3e). Voor degenen die er niet bij waren, hier kort de belangrijkste punten
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Intervieuw

Stichting Steenbreek wil samen 
met deelnemende gemeenten, 
waterschappen en provincies 

de leefomgeving vergroenen om 
zo de biodiversiteit te vergroten.
Waar mogelijk wordt middels 

acties onnodige verharding 
in privé- en openbare ruimte 

vervangen door een diversiteit 
aan groen waarbij de hulp 

van inwoners en bedrijfsleven 
wordt gevraagd.

Meer groen in de  
Gemeente Alphen a/d Rijn

t

In de Gemeente Alphen aan den Rijn is Peter 
Westgeest de drijvende kracht achter Steen-
breek. In April gaat hij met pensioen. In Bont 
Allerlei vertelt hij wat er is bereikt en wat zijn 
droom nog is.

Kun je vertellen wat Steenbreek inhoudt?
Operatie Steenbreek is een initiatief om het vergroenen van particuliere voortuinen 
te	stimuleren.	Kort	gezegd:	tegels	eruit,	groen	erin.	De	gemeente	heeft	o.a.	als	
speerpunt de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Doelen daarbij zijn 
o.a. biodiversiteit vergroten, verkoeling van de stedelijke omgeving door vergroe-
ning en een betere opvang/verwerking van regenwater. In 2016 is de gemeente lid 
geworden van de Landelijke Stichting Steenbreek. De Stichting Steenbreek  deelt 
kennis,	informatie	en	ideeën	aan	om	deze	doelen	te	realiseren.	

Hoe werkt dat dan?
De	Gemeente	stimuleert	het	vergroenen	op	verschillende	manieren.	Zo	worden	er	
gratis workshops duurzame tuinen georganiseerd, waar je kennis en inspiratie kan 
opdoen. Ook kunnen Alphenaren samen met buren een Duurzame groene tuin 
straatactie organiseren. De Gemeente ondersteunt de actie met een startpakket 
planten. Daarnaast geven we voorlichting over de mogelijkheden en noodzaak van 
steen eruit, plant erin.

Wat is jouw rol daarin?
De Gemeente heeft als doel om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. 
Dat redden we niet met afwachten of inwoners zich aanmelden voor een work-
shop. We kijken dus naar logische momenten voor inwoners om de tuin onder-
handen te nemen. Bij nieuwbouw heb ik contact met projectontwikkelaars om af 
te	stemmen	hoe	we	groene	tuinen	kunnen	stimuleren.	Het	aanbieden	van	gron-
daarde in plaats van zand bij de oplevering kan er al voor zorgen dat tuinen niet 
volledig worden betegeld. Ook reconstructie van een wijk is een ideaal moment 
om Operatie Steenbreek onder de aandacht te brengen als voortuinen moeten 
worden opgehoogd. De gemeente biedt dan een workshop tuinontwerp en gratis 
10 meter planten aan voor de voortuin. 

Waar ben je het meest trots op?
Er is meer aandacht voor Operatie Steenbreek: ‘tegel eruit, plant erin’. Inwoners 
die	eraan	hebben	meegedaan	geven	aan	er	anders	over	te	zijn	gaan	denken.	Het	
klimaat is een collectieve opgave. Niet alleen iets van de gemeente of de over-
heid. We moeten het gezamenlijk doen. De ervaring is dat het leefklimaat er door 
verbetert.	Verder	ben	ik	trots	op	het	Klimaatplein	dat	in	april	bij	Tuincentrum	de	
Bosrand	wordt	geopend.	Het	klimaatplein	omvat	een	zestal	thema’s:	de	Levende	
Tuin,	Natuurlijke	Vijanden,	Water	in	de	Tuin,	Tegel	er	uit	en	Wat	erin?,	Hitte,	On-
der het maaiveld. Bezoekers worden gestimuleerd bij de keuze van hun planten 
na te denken of en welke bijdrage daarmee aan het klimaat wordt geleverd.

Heb je nog wat te wensen?
In Gouda hebben ze tuinambassadeurs, die  adviezen geven hoe je je eigen tuin, 
balkon	of	straat	kan	vergroenen.	Het	zou	mooi	zijn	als	Alphen	aan	den	Rijn	ook	
haar eigen tuinambassadeurs zou kunnen krijgen.

Operatie Steenbreek

Tekst: Irma Brugmans
Foto’s: Irma Brugmans en  
 Peter Westgeest
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MELD JE AAN
Lijkt het je wat om tuinambassadeur te worden 

en/of wil je meehelpen om de werkgroep  
Tuinambassadeur van de grond te krijgen?  

Meld je aan bij Irma Brugmans,  
secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl

Bij voldoende belangstelling zal een  
startbijeenkomst worden georganiseerd.

Groene vingers of hart voor  
klimaatverbetering? 

Wat doen de tuinambassadeurs Gouda?
Bij activiteiten met een ‘groen’-thema zijn we aanwezig 
met een kraam. Tuinambassadeurs gaan het gesprek 
aan. We willen geen zendeling of missionaris zijn, maar 
maken mensen wel bewust van het belang van een 
groene tuin en hoe ze daar zelf een  bijdrage aan kunnen 
leveren. We bieden vouchers voor een gratis plant bij 
inleveren van een tegel (actie Tegel eruit, plant erin). 
Geven we voorlichting aan bewoners over vergroenings–
mogelijkheden bij herinrichting van hun wijk. 
Geven tuinadviezen en houden elke eerste zondag van 
de maand “spreekuur” in het Infocentrum.

Wat moet je kunnen als tuinambassadeur?
We zijn gestart met een cursus Tuinambassadeurs om 
mensen te werven. In de cursus kwam o.a. klimaat-
adaptatie, gemeentebeleid, maar ook natuurvriendelijk 
tuinieren aan de orde. Binnen de werkgroep heb je ver-
schillende mensen nodig. Mensen die verstand hebben 
van planten, dieren en de samenhang van natuurlijke 
processen in de tuin en daar over kunnen adviseren. 
Maar ook  mensen die het verhaal kunnen vertellen van 
klimaatadaptatie en belang van minder stenen in de 
tuin. Ook is het handig als er mensen in de werkgroep 
zijn die kunnen organiseren of er over schrijven in de 
media.

Zijn er ook nog andere dingen nodig om te starten?
In	Gouda	werkt	IVN	en	KNVV	samen	in	deze	werkgroep.	
Ook is het belangrijk om een goede ingang bij de ge-
meente te hebben. Goede afspraken met de gemeente 
over samenwerking zijn nodig om goed in te kunnen 
haken op gemeentelijke activiteiten. Verder hebben we 
een	Handboek	gemaakt	met	praktische	informatie	voor	
alle tuinambassadeurs en een folder ‘hoe vergroen je je 
tuin in 7 stappen’. 

Peter Westgeest ziet graag dat Alphen zijn eigen tuinambassadeurs krijgt. Maar hoe werkt dat dan? We 
spraken met Lourien van der Hoek, éen van de Goudse Tuinambassadeurs.  
Tuinambassadeurs Gouda is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor het vergroenen van de 
tuinen in Gouda. Met activiteiten, voorlichting en tuinadvies worden de inwoners van Gouda bewust ge-
maakt van de mogelijkheden om hun eigen voor- of achtertuin te vergroenen. 



In de vorige Bont Allerlei heb je kunnen lezen wat stoep-
plantjes zijn, hoe ze zich verspreiden en hoe de rage van 
het biologisch stoepkrijten is ontstaan. In deze aflevering 
welke toepassingen er voor zijn. Botanisch stoepkrijten is 
een eerherstel voor het vak plantenkennis. Je gaat ervoor 
naar buiten. Aanbevolen voor de speciale buitenlesdagen. 
Het stimuleert bewustwording voor de natuur.  Nieuwe 
kansen voor natuurbeleving.

Voor gevorderden
Als je meer dan 100 planten kent, 50 vogelsoorten en 
10	dagvlinders	kan	herkennen;	de	bekendste	amfibie-
en en zoogdieren bij naam weet, dan heb je een hart 
voor	de	natuur.	Zoek	je	een	opleiding,	denk	dan	aan	
boswachter, groenbeheerder, ecoloog, biologiedocent, 
landschapsarchitect,	natuurbeheerder	etc.		Zoek	je	als	
vrijwilliger een passende natuurbeleving, kijk eens op 
de site van het plaatselijke IVN. Doe mee aan (mens-
vriendelijke) acties en petities voor herstel van natuur 
en klimaat, leef duurzaam. 

Stoepplantjes op maat 
Kans	dat	buren,	wijkbewoners	en	gemeente	argwa-
nend kijken naar jouw straat met  stoepplantjes. Om 
de beeldvorming goed te houden is selectief verwij-
deren een tussenfase. Ongewenste stoepplantjes 
(hindergroen) weghalen geeft ruimte voor de mooiste  
soorten. In de door mij ontfermde trottoirs haal ik de 
volgende soorten weg: heermoes, basterdwederik, 
vingergras, straatgras en melkdistel. Dat geeft ruimte 
voor muurleeuwenbek, schijnpapaver, ooievaarsbek, 
akelei, brunel, hondsdraf, madeliefje, ereprijs, maarts 
viooltje, klaverzuring, teunisbloem,  biggenkruid en 
hertshoornweegbree. Uitgebloeide delen wegnemen 
geeft een wat minder slordig beeld.  Verwijder planten 
van het loopgedeelte (middenpad) voor de veiligheid. 
Ook stoepplantjes hebben begeleiding nodig, voorkom 
klachten door ‘wildernis’, want dan komt de gemeente 
weer met de  kokend waterspuit, de trottoirbrander en 
de heftig ronk

Tekst:	Hans	van	Dam,	Foto:	Steenbreek

Buiten natuurlessen voor beginners
•	 Zoek	een	plek	die	nog	niet	is	geborsteld	of	met	ko-

kend water is behandeld.
• Ga met een kleine groep naar buiten (optimaal is 10 

personen).
•	 Kies	een	droge	dag.	Neem	krijtjes	en	een	kladblok	of	

schrift mee.
•	 Let	op	verkeersveilige	situaties,	dus	niet	op	fietspa-

den, hinder wandelaars niet.
• Vermijd overlast van omwonenden; schreeuw niet, 

loop	niet	op	privé	terrein.
•	 Zoek	een	plek	waar	verschillende	stoepplantjes	

staan, liefst met bloemen.
• Probeer zelf de naam te ontdekken; dat kan via de 

minigids	Stoepplantjes	(KNNV/	Hortus).
• Vraag aan de docent of begeleider of de naam juist 

is (kennis docent is vereist).
• Indien juist, zet een pijltje naar de plant en schrijf 

met krijt de naam erachter.
• Maak er een tekening (of foto) van; tekening kan je 

thuis of op school inkleuren.
• Probeer eerst 5 soorten te zoeken, onthoud de na-

men en kijk of ze ook op een andere plek staan.
• Maak bij de volgende les de stap naar tien of meer 

soorten.
• Bouw dit tijdens volgende buitenlessen op naar 25.
•	 Herken	je	meer	dan	25	soorten	dan	heb	je	gevoel	

voor natuur en misschien groene vingers.
•	 Zoek	het	verhaal	bij	de	plant,	schrijf	op	waar	je	het	

vond; zag je er ook insecten bij?
• Schrijf een verhaaltje over jouw persoonlijke natuur-

beleving tijdens de les. 
• Vertel thuis of voor de klas hoe je de natuur zelf kunt 

verbeteren.
•	 Hoe	groen	is	de	tuin	van	je	ouders;	welke	planten	

staan op het balkon?
•	 Heb	jezelf	een	(stukje)	tuin,	welke	planten	wil	je	er	in	

gaan zetten?

Voor de jongste leerlingen is een speciaal 
stoepplantjes kleurboek beschikbaar.
https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/
stoepplantjes-1/stoepplantjeskleurboek

Van Straatschoffies tot Groene kunst  
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Tekst:	Antoon	Zonneveld,	 
foto: Irma Brugmans
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We zijn op visite bij BC/IVN vrijwilligster van het eerste uur Riet de Rijk. De dakpannen die 
door storm Franklin van het dak waren gevallen zijn net opgeveegd. Riet woont er al  
35 jaar en dat is aan de volwassen tuin te zien. In de tuin staan meerdere bakken op 
hoogte, zodat Riet niet hoeft te bukken. In de tuin zijn alleen de narcissen boven de 
grond. De rest van de bollen vindt het nog te koud.

Op de vraag waar Riet het meest trots is in haar tuin antwoord ze mijn fruit. Aalbessen, 
frambozen en peren heeft ze staan. Minder leuk vindt ze de katten en dat is te zien aan 
een aantal metalen matten op haar bakken in de tuin.
1 paarse vlinderstruik in de voortuin en  
1 witte en 1 paarse in de achtertuin voor onze 
fladderaars.	De	tuin	is	in	het	voorjaar,	zomer	
en najaar op zijn mooist ,maar zelfs in de 
winter is er nog genoeg te zien alleen 
wel wat fris.

Mijn tuin

Een tuin in de winter
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Jeugd

IJzig	koud,	zonnig	en	heel	vroeg	op	deze	zaterdag	12	
februari 2022. De achttien Fladderaars hadden er zin 
in	om	de	wilgen	in	het	Hengstenbos	te	knotten.	Door	
gewoon heel hard te werken, voelden ze de kou amper. 
Wim Dieho gaf eerst een instructie over de zagen. We 
werken vandaag met kleine hele scherpe trekzagen. Dat 
wil zeggen dat je de zaag naar je toe moet trekken met 
de vorm van de tak mee. En vooral hoe loop je met zo’n 
scherpe zaag in je hand. En dan aan het werk met de 
vrijwilligers van het Landschapsbeheer, die ook genoten 
van de hardwerkende Fladderaars. 

Regelmatig klonk er “Van onderen” als er een tak bijna 
om was. Met touwen werden de takken boven het 
water naar ons toe getrokken. De kleintjes stonden op 
“krukken”, er werd geklommen in bomen en geklauterd 
op trappen. Alles om die ene tak af te zagen. Als toetje 
mochten een aantal kinderen ook in de aanhanger van 
de quad mee. In de pauze bij het warme vuur even bij-

“Ik wil gewoon 
weer zagen!” 

Wilgen knotten in het Hengstenbos

komen en warm worden. Daarna nog wat verder. En als 
toetje op de taart een broodje bakken met jam of een 
worstje. Noud genoot zo van het zagen, dat hij de pauze 
maar niets vond. “Ik wil gewoon weer zagen!” 

Tekst en foto: Gerda Bonninga
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Waar woont een muis in het bos? “In een kooitje”, was 
het antwoord van een van de Vlinders. Na enige uitleg 
van begeleidster Nanne kwamen de kinderen erachter 
dat ze in een holletje leven. En dat vogels in een nestje 
hoog in de bomen of in de takkenrillen rondom bij-
voorbeeld	het	Kabouterbos.	Sporen	worden	gemaakt	
door mens en dier. Aan sporen kan je zien dat er iets 
of iemand geweest is. De mens laat vooral afval sporen 
achter.	Zoals	sigarettenpeuken,	lege	blikjes	en	snoeppa-
piertjes. 

Waar woont een muis in het 
bos? “In een kooitje”,

De Vlinders deden eerst een aantal malen een actief 
sporenspel. De eerste keer vonden de kinderen het 
heel moeilijk om bijvoorbeeld achteruit een spoor te 
volgen. Maar oefening baart kunst. Daarna gingen zij 
met kijkers en grijpers op zoek naar sporen. En die von-
den	ze:	molshopen,	vraatsporen	van	de	Galloway,	mui-
zenholletjes, een schil van een vogelei en poep van een 
hond.	Zelfs	een	spoor	van	de	hoeven	van	een	paard.	
Uilen laten ook sporen achter: de braakbal. Een uil eet 
van 3 tot 4 muizen, gaat ze dan verteren in de boom en 
braakt de resten eruit. Dat is de braakbal. Alle kinderen 
kregen een braakbal mee naar huis, maar eerst moes-
ten	ze	nog	even	‘een	flinke	drol’	kleien.

Speuren naar sporen



12

Eindejaars Plantenjacht 2021 (FLORON)
Deze	werd	voor	de	8e	keer	georganiseerd,	VVvH	sloot	er	
voor de 4e keer bij aan. Tijdens het voorlopen (op 14 
december)	troffen	we	nog	70	bloeiende	soorten	aan	in	
ons	doelgebied	(Zwarte	Pad	en	Snijdelwijk).	Echter,	op	
21 en 22 december kregen we twee stevige vorstnachten 
met plaatselijk -7 graden. Veel hangende kopjes en niet 
meer functionerende bloemen. Op 27 december deden 
wij	(Miep	Munninghoff	en	Hans	van	Dam)	de	telling	
tijdens bijna lente-achtige temperaturen. Ons eind– 
resultaat was 35 soorten, waarmee we toch een plaatsje 
kregen in de kopgroep van de deelnemers die meer 
dan	30	soorten	noteerden.	Het	hele	onderzoek	is	terug	
te	vinden	op:	www.floron.nl	(Bron:	FLORON/	Laurens	
Sparrius). Volgend jaar doen wij, IVN Vrienden van het 
Heempad,	weer	mee.	Noteer	alvast	(o.v.b.)	dinsdag	of	
woensdag 27/28 december 2022.

Bermbeheer luistert nauw
Het	Heempad	was	in	gevaar.	Een	groot	deel	van	het	
jaar ging het goed met beheer- en maaiwerk uitgevoerd 
in	opdracht	van	de	Gemeente.	VVvH	hebben	goede	
contacten met het uitvoerende bedrijf, waarmee goede 
afspraken gemaakt zijn. Oktober was de geplande maai-

beurt	van	het	Heempad	in	Boskoop.	Op	4	november 
werd de slootschouw uitgevoerd, waarbij slootvuil en 
bagger op de kant kwam te liggen. Echter, het werd 
november en december, nog niet gemaaid en mijn 
contactman was niet bereikbaar. Ook het slootvuil 
was	nog	niet	van	het	Zwarte	Pad	verwijderd.	Waarom?	
Geen idee. Tegen de kerst werd de noodklok geluid. 
Immers in januari beginnen de bloembollen en het 
speenkruid zich te ontwikkelen. Met een dikke bult 
verdord riet en ruigte is die ontwikkeling kansloos, 
zeker na de zachte weken rond kerst. De gemeente 
treft geen blaam, die deden hun uiterste best om de 
uitvoerder te bewegen het verzuimde werk alsnog af 
te maken. Dat gebeurde uiteindelijk op 11 januari 2022 
door bekwaam personeel van de aannemer, die het 
alsnog	netjes	volbrachten.	Zelfs	werd	rekening	gehouden 
met	de	zich	al	ontwikkelende	Italiaanse	Aronskelk.	Zo	
kwam het uiteindelijk nog goed, zij het met 2 maanden 
vertraging.	De	schade	aan	het	Heempad	is	beperkt.	
Onduidelijk is nog hoe een berm zich herstelt als er 
twee maanden een laag bagger en slootvuil op ligt. Als 
er dit jaar een verhoogde brandnetelgroei is, dan weet 
je alvast hoe dat komt. Dank aan de gemeente voor 
hun bemiddeling.

Tekst:	Hans	van	Dam,	foto:	Miep	Munninghof

Bericht van  
Vrienden van het Heempad

Vrienden van het Heempad (VVvH) is een werkgroep van IVN Alphen aan den Rijn, die natuureducatie, -beheer en -onder-
houd in Boskoop verzorgen. Hans van Dam vertelt waar de werkgroep zich de afgelopen periode mee heeft beziggehouden.
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Workshop

Plantaardige 
Kunst op schaal

Tekst Ria van Oeveren
Foto’s	Ria	van	Oeveren	en	Netty	Besling

Geslaagde Workshop 
Ondanks de geweldige storm die buiten woedde 
meldden zich de deelnemers op 20 februari rond half 
twee bij het Bezoekerscentrum De Veenweiden. Dood-
nieuwsgierig	naar	wat	de	workshop	‘Plantaardige	Kunst	
op schaal’ inhield nadat ze in een virtrine in het Bezoe-
kerscentrum een aantal voorbeelden hadden gezien. En 
zeer geïnteresseerd naar wat kunstenares Marion van 
der Veen voor hen in petto had.

In ieder geval een uitzonderlijke uitdaging. Op tafel 
stond een een soort grote keukenrol’, kleine schaal-
tjes en potjes, als ook bij ieder een grote ronde glazen 
schaal. Na een uitleg van Marion over de werkwijze, 
kregen	ze	allerlei	materialen	uitgereikt.	Zoals	gedroog-
de bloemblaadjes van narcissen en hortensia, zeer 
kwetsbare plantenblaadjes en veertjes, die je uiterst 
voorzichtig alleen met een pincet kon hanteren. Verder 
was er lijm, papier, scharen en 3 kleuren zand. 

Werkwijze
Er werd begonnen met een klein glaasje als een proef-
project.	“Het	was	nog	een	hele	kunst	om	de	lijm	niet	
met je vingers aan te raken”, vertelt Alie Ariassa, een 

van de deelneemsters tevens vrijwilligster in het Be-
zoekerscentrum.”Anders raakt het beschadigd. Ook de 
onderkant van het glas moest je natuurlijk niet met lijm 
insmeren.”
Na dit probeersel mochten de deelneemsters met de 
grote schaal aan de slag. Die werd ondersteboven op 
de keukenrol geplaatst, zodat je er van alle kanten bij 
kon. Op aanraden van de kunstenares werd eerst op 
papier een schikking gemaakt hoe je de schaal kon ver-
sieren om – als je hierover tevreden was, het vervolgens 
op de grote schaal te lijmen. Tot slot kon je de grote 
schaal, maar ook het kleine glaasje als je dat wilde, door 
het gekleurde zand naar keuze gerold, zodat de lijmlaag 
en de decoratie bedekt werden. 

Verrassend
Al met al best een 
precies werkje, maar 
al doende werden de 
deelneemster steeds 
enthousiaster.	Hun	crea-
ties waren dan ook heel 
verrassend en mochten 
gezien worden. 
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Geriefbosjes
Geriefbosjes waren eertijds, soms heel lang geleden, 
aangeplant ten ‘gerieve’ van het boerenbedrijf: voor 
staken tussen de koeien in de stal, voor brandhout, als 
windvangers in de melkbocht (met palen omheinde 
ruimte in het weiland voor het melken van de koeien).  
Moderne ontwikkelingen maakten de functies overbodig, 
maar de groei stopte niet en de te forse bomen waaiden 
om. Nu zijn omgewaaide bomen ideale natuurverschijn-
selen, maar in dit volle gebied is daarvoor geen plek. 
Voor	de	agrariër	was	omzetten	van	de	geriefbosjes	in	
weiland,	met	extra	productie,	verleidelijk;	maar	geïn-
teresseerden ontwaarden de prachtige kringloop en 
wisselwerking op zulke eilandjes. In bestemmingsplannen 
worden	geriefbosjes	tegenwoordig	beschermd.	Het	 
buitengebied is een beetje van iedereen: er moet ge-
wandeld en genoten kunnen worden van wat hier en 
verder groeit en bloeit, wat er leeft en verblijft.

Beheer en onderhoud 
Maar wie doet het noodzakelijke onderhoud? Bomen 
in veengrond moeten ingetoomd voor ze omwaaien. 
Diversiteit moet beschermd worden wanneer overwoe-
kering door een agressieve plant (braam) dreigt. De juri-
dische eigenaren zagen dit beheer graag komen, maar er 
moest eerst vertrouwen groeien. Wanneer, wat, waarom 
enz.	Hoe	konden	die	beheerders	er	komen?	Wat	te	
doen met het vrijkomende materiaal? Er is een tijd ge-
weest dat we takkenbossen bonden voor oeververster-
king aan de Nieuwkoopse plassen. Er kwam een tijd dat 
de takken verbrand werden, toen kwam de takkenril, 
schuil- en verblijfplaats voor kleine dieren. Er kwam de 

mode van de houtkachel en het hout stoken. Stam-
men	werden	nu	op	kofferbakmaat	gezaagd.

Professionaliseren stap voor stap
Heel	lang	ging	alle	werk	met	handgereedschap	dat	
na het werk handmatig gescherpt moest worden. 
Het	gereedschap	werd	moderner	en	-even	slikken-	
er kwam de motorzaag bediend door een gecerti-
ficeerde	in	beschermende	kleding.	We	werken	op	
particulier dan wel op afgesloten terrein, bij hoge 
uitzondering langs openbare paden. De deelnemers 
leerden op risico’s en op elkaar letten: werk altijd 
verder weg dan de boom/tak lang is die door je buur 
gezaagd wordt. Gelukkig verdween het slaggereed-
schap (bijl en hiep) uit ons materiaal voordat de 
verplichte	EHBO-tas	gebruikt	moest	worden.	Veel	
vrijwilligers stamden uit het vulpen-tijdperk of waren 
van de toetsenbordgeneratie, zij leerden nu werken 
met	de	de	Jirizaag,	driehoekzagen,	trekzagen,	voorts	
met takkenknippers en snoeischaren. Onbekend 
jargon werd ons zo eigen: een valkerf maken aan de 
goede zijde van de stam. Een sloothaak werd ook 
een nuttig werktuig. Een helm dragen werd norm. 
Handschoenen	waren	altijd	noodzaak,	want	nog	de	
volgende dag dorens plukken is vervelend. In geac-
cidenteerd	terrein	zijn	stevige	schoenen	met	profiel	
noodzaak. 

Het	seizoen	is	nu	teneinde.	Per	15	maart	is	het	
broedseizoen begonnen en moeten landschapsbe-
heerders zich beperken tot hun postzegelverzame-
ling. Dit najaar kunnen jullie ons weer bezig zien.

Vrijwillig Landschapsbeheer?
Waarom

VLB

Tekst	Henk	Jan	Habermehl,	foto	Wim	van	Genderen
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lepelaarkolonie  
Nieuwkoopse Plassen

Tekst en foto Natuurmonumenten

Slechtvalk	–	foto	Jeroen	Verburg
Locatie:	Hazerswoude,	De	Wilck	
West

Waarnemingen Vogelwerkgroep
Leden	van	de	Vogelwerkgroep	Alphen	registreren	waarnemingen	op	de	site	van	waarneming.nl.	Het	grootste	
natuurplatform van Nederland. Deze data worden gebruikt voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en be-
leving. Voor meer informatie over waarnemingen van de vogelwerkgroep kijk op https://zeger.waarneming.nl/. Een 
selectie van zeldzame waarnemingen in februari waren:

Webcam richt zich weer op de  
lepelaarkolonie in de Nieuwkoopse 
Plassen
De lepelaars van de Nieuwkoopse 
Plassen zijn weer net terug in het 
land, en nu staat ook de webcam 
weer gericht op hun broedgebied. 
Door een samenwerking tussen 
Stichting NestkastLIVE en Natuur- 
monumenten zendt een webcam 
namelijk livebeelden uit vanuit de 
kolonie.	Boswachter	John	Pietersen	
van Natuurmonumenten vertelt: 
“Het	is	een	fantastisch	schouwspel	
om naar het wel-en-wee van de 

kolonie te kijken.” De livebeelden 
zijn	te	zien	op www.nestkastlive.nl/
lepelaar.
 
Broedplek
Normaal is het ieder jaar een ver-
rassing wanneer de eerste lepelaar 
weer terug is in het gebied. Vorig 
jaar was dat op 21 februari. “Maar 
tijdens het plaatsen van de camera 
op 11 februari, zag ik al twee lepe-
laars overvliegen”, aldus Pietersen. 
Hij	vervolgt:	We	waren	dus	net	op	
tijd, want we geven de lepelaars 
graag volledige rust, als ze aan het 
broeden zijn.“

Zelf lepelaars spotten
De lepelaars zijn natuurlijk niet 
alleen online te zien. Als ze terug 
zijn in het land, slapen en broeden 
ze onder andere in de Nieuwkoopse 
Plassen. Eten zoeken doen ze in de 
Groene	Jonker.	Zeker	als	er	meer	
vogels teruggekeerd zijn uit Afrika, 
kun je ze het beste vanaf het wan-
delpad	in	de	Groene	Jonker	spotten.	
Kijk	ook	eens	omhoog,	misschien	zie	
je er wel een paar overvliegen! 
Zie	ook:	https://www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/nieuw-
koopse-plassen/nieuws

Grote Zaagbek – foto Marc Kolkman
Locatie: Zegerplas, Ridderveldk

Zwartkopmeeuw	–	foto	Martijn	de	Jong
Locatie: Aarlanderveen, Polder Westzij-
de Aarlanderveen, Achtermiddenweg
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Dat is in het kort wie ik ben. 
Ik	ben	geboren	in	Noord-Limburg.	Hier	liggen	mijn	roots. 
Ik ben geboren in een tuindersgezin. En opgegroeid met 
veel ruimte om ons heen. In die tijd kwam de ruilver- 
kaveling en heeft mijn vader er uiteindelijk voor geko-
zen	te	stoppen	met	het	tuindersbedrijf.	Het	tuinieren	is	
echter nooit gestopt. We verhuisden en kwamen in een 
nieuwbouwwijk waar alles nog aangelegd moest worden. 
Daar stopte hij veel tijd en energie in en daarnaast hield 
hij een stuk grond waar hij een moestuin verzorgde. 
Hierdoor	ben	ik	als	kind	altijd	in	de	gelegenheid	geweest 
mee te genieten van alles wat er in de (moes)tuin groeit 
en bloeit en heb ik veel van hem geleerd. Oók wat  
onkruid is. Dit ben ik afgelopen jaren anders gaan zien 
en nu is het meer een plant die wel/niet in onze tuin 
past.

Even voorstellen.

Paspoort: Nicole F.P.M. Bruijnen
Geboren:  05-12-1966 te Baarlo 
 (gemeente Maasbree)
Opleiding  MDGO-AW afgestudeerd  

Cultureel Werker
Woonplaats:  Nieuwkoop
Samenwonend met  Bert van de Ruit
Kinderen:  Één dochter (19) en één zoon (16)
Hond:  Pip is onze hond
Motto:  Carpe Diem
Hobby’s:  Te veel om alles op te noemen 

maar van origami - lekkers bak-
ken, buiten op houtvuur koken -  
computer, puzzels  
(>1000 stukjes) leggen -  
fotografie, lekker  
rommelen in de tuin -  
nachtvlinders bekijken enz.

Vrijwilligerswerk:  Digitaalcoach bij de bibliotheek 
Rijn en Venen en vrijwilliger en 
coördinator bij IVN

Ik	ben	via	een	omweg	vanuit	Limburg	in	Zuid-Holland	
terecht gekomen waar ik een tijd in diverse soorten zorg 
gewerkt heb. Later een carrière switch gemaakt en een 
tijd	in	het	zwemonderwijs	gewerkt.	Helaas	door	gezond-
heidsperikelen in de WAO geraakt.

Jarenlang	heerlijk	moeder	geweest	voor	de	kinderen.	
Waar ik erg van genoot. Maar ja kleine kinderen worden 
groot. Mijn dochter woont inmiddels in Amsterdam en 
studeert journalistiek in Utrecht. Mijn zoon zit in de vierde 
van het VWO en dus ook overdag niet meer thuis.  
Zo	kwam	het	gevoel	dat	ik	wat	zinvols	moest	gaan	zoeken	
en daarmee meer onder de mensen wilde komen. Via 
een vacaturesite kwam ik zo in januari 2020 in contact 
met IVN. Aangezien er toen nog een en ander verbouwd 
werd,	zo	werd	mij	uitgelegd	door	Corry	Dierdorp,	begon	
ik pas woensdag 4 maart met de eerste middag in de 

Vrijwilliger bij IVN

Nicole Bruijnen  
stelt zich voor



Roodweeskind

Huismoeder

Rups Avondrood
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IVN-infohoek waarna er nog velen volgenden. Wat ik erg 
leuk vind in de IVN-infohoek is het mensen enthousi-
asmeren over wat er allemaal te zien is in de natuur en 
ze	daar	bewust	van	maken.	Zelfs	zonder	dat	je	er	heel	
ver voor hoeft te lopen. Om het Bezoekerscentrum de 
Veenweiden hebben we zo’n mooie tuin dat ik het leuk 
zou vinden als we daarin nog zichtbaarder kunnen zijn 
tijdens openingstijden. 
Tijdens	de	vele	gesprekken	die	ik	had	met	Corry	vertelde ik 
haar dat wij, mijn partner en ik, ook regelmatig nacht-
vlinderen. Tijdens een van onze vakanties in natuurhuisjes 
troffen	we	een	echtpaar	met	heel	veel	liefde	voor	de	
tuin	én	alles	wat	er	in	leefde.	En	zo	was	de	eerste	nacht-
vlinder die we zagen het Rood Weeskind. Wij, toen nog 
heel naïef, hadden geen idee wat het was en lieten haar 
de	foto	zien.	Ze	werd	heel	enthousiast	en	vertelde	de	
naam en dat zij regelmatig ‘s nachts de lamp aanzette 

om te kijken wat er in de tuin vliegt. Tja en toen raakten 
wij	ook	heel	enthousiast.	Via	Corry	kwam	ik	in	contact	
met de Vlinderwerkgroep binnen het IVN en daar ben 
ik ook in een warm nest gekomen. En na wat maanden 
meedraaien hoorde ik dat ze eigenlijk op zoek waren 
naar een nieuwe coördinator. Na wat aarzelen heb ik 
oktober	vorig	jaar	het	stokje	van	Stef	Strik	en	Joost	van	
Beek overgenomen. Ik hoop dat we met zijn allen de 
Vlinderwerkgroep verder kunnen laten groeien.  
Het	is	een	enthousiaste	groep	met	leuke	ideeën.
Kom	gerust	eens	langs	om	mee	te	kijken,	te	genieten	en	
een praatje te maken.



18

Vlinders

Nachtvlinderen bij Bezoekerscentrum Veenweiden 
In mei 2021 is de vlindergroep IVN Alphen aan den Rijn 
gestart met maandelijkse nachtvlindertellingen bij het 
bezoekerscentrum.	Helaas	is	er	in	december	vanwege	de	
corona maatregelen geen nachtvlinder telling geweest. 
Het	doel	van	de	nachtvlinderavonden	is	een	indicatie	te	
krijgen van de diversiteit aan nachtvlinders in het gebied 
Veenweiden. Door dit jaarlijks te herhalen kunnen we ook 
een beeld vormen van de ontwikkelingen in het gebied.
In onderstaand overzicht zijn de aantallen nachtvlinder–
soorten te zien die waargenomen zijn in de maandelijkse 
nachtvlindertellingen in 2021.

Eén van de nachtvlinders die in September op het laken kwam: de zeldzame Bruine sikkeluil.

Resultaten Nachtvlinderen 2021

Tekst en foto Nicole Bruijnen
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Aangebrande spanner Gamma-uil Kleine	huismoeder Spitsvleugelgrasuil
Aardappelstengelboorder Gekraagde grasuil Kleine	zomervlinder Stippelmot onbekend
Agaatvlinder Gele agaatspanner Kleine	zwartwitmot Stippelsnuituil
Appeltak Geoogde bandspanner Koperuil Stompvleugelgrasuil
Bandlichtmot Gepijlde micro-uil Kromzitter Strooiselmot
Berkeneenstaart Gerande spanner Kroosvlindertje Stro-uiltje
Bleke grasmot Gestippelde rietboorder Leverkleurige bladroller Taxusspikkelspanner
Bonte brandnetelmot Gestreepte rietuil Leverkleurige spanner Tuinbladroller
Boogsnuituil Gevlamde bladroller Lichte blokspanner Turkse uil
Bosrankdwergspanner Gevlekte zomervlinder Liesgrassnuitmot Tweekleurige heremietuil
Braamvlinder Gevorkte silene-uil Meidoornstippelmot Tweekleurige lichtmot
Bramenbladroller Gewone bandspanner Moerasgrasuil Tweevlekspanner
Brandnetelbladroller Gewone biesbladroller Muntvlindertje Variabele granietmot
Brandvlerkvlinder Gewone breedvleugeluil Mutsjeslichtmot V-dwergspanner
Bruine eenstaart Gewone dwergspanner Open-breedbandhuismoeder Vierbandspanner
Bruine grijsbandspanner Gewone grasmot Oranje bruinbandspanner Vierbandspanner  

onbekend
Bruine herfstuil Gewone grasuil Oranje eikenbladroller Vierkantvlekuil
Bruine huismot Gewone spiegelmot Oranje wortelboorder Vlekstipspanner
Bruine sikkeluil Gewone spikkelspanner Parelmoermot Vogelkersstippelmot
Bruine snuituil Gewone stofuil Peper-en-zoutvlinder Volgeling
Bruine vierbandspanner Gewone wilgenroosjesmot Peppel-orvlinder Vuursteenvlinder
Buxusmot Gewone witvlakbladroller Piramidevlinder Weidemot
Distelbladroller Gewone worteluil Plakker Wilgentandvlinder
Donker brandnetelkapje Goudvenstertje Rietmot Windevedermot
Donker c-smalsnuitje Grijze stipspanner Rietsnuitmot Witschouderbladroller
Donker klaverblaadje Groente-uil Rietsnuitmot Witstipgrasuil
Donkere marmeruil Grote witvlakbladroller Ringspikkelspanner Witte grijsbandspanner
Donkergroene korstmosuil Guldenroededwergspanner Rode knopbladroller Witte tijger
Drietand / Psi-uil Haarbos Roesje Witvlekbosrankspanner
Dromedaris Hagedoornvlinder Rozenhermelijnbladroller Witvlekkruidenmot
Duikermot Halmrupsvlinder	/	 

Weidehalmuiltje
Satijnstipspanner Zandhalmuiltje

Dwergstipspanner Herfstrietboorder Satijnvlinder Zilveren	groenuil
Egale bosrankspanner Huismoeder Schaapje Zuidelijke	stofuil
Egale rietboorder Hyena Schaduwsnuituil Zwart	weeskind
Egelskopboorder Kameeltje Schedeldrager Zwarte	herfstspinner
Eikenprocessierups Kleine	beer Schilddrager Zwarte-c-uil
Elzenoogbladroller Kleine	boogbladroller Schildstipspanner Zwartkamdwergspanner
Epirrita spec. Kleine	breedbandhuismoe-

der
Sladistelknoopvlekje  

Esdoorndwergspanner Kleine	groenbandspanner Slawortelboorder  
Essengouduil Kleine	groenuil Sneeuwwitte vedermot  

157 verschillende 
soorten nachtvlinders

Uiteraard zijn diverse soorten in meerdere 
maanden waargenomen maar in totaal zijn 
er 157 verschillende soorten nachtvlinders 
waargenomen.  
In onderstaande tabel zijn alle Nederlandse 
namen opgenomen van de waargenomen 
nachtvlinders. Wil je foto’s van de vlinders 
zien open dan met behulp van de hier naast 
gelegen QR-code de website .
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Geniet van alles wat de deelnemers van de NGO ervaren
De NatuurGidsenOpleidiing (NGO) is van start gegaan. 29 deelnemers hebben zich ingeschreven voor deze opleiding 
die	anderhalf	jaar	duurt.	Gelukkig	waren	we	als	team	voorbereid	dat	we	niet	alle	lessen	fysiek	konden	geven.	We	
hadden	geoefend	met	ZOOM.	En	we	hebben	een	groot	dubbel	lokaal	voor	de	fysieke	lessen	in	het	Groene	Hart	
Leerpark.	Hier	kunnen	we	de	lessen	verantwoord	volgen.	In	januari	moesten	wij	met	ZOOM	beginnen,	maar	gelukkig 
mochten	wij	in	februari	fysiek	met	de	groep	aan	de	slag.	De	deelnemers	maken	om	de	beurt	van	alle	buiten	excur-
sies een verslag. Elke keer zullen wij jullie als lezer meenemen in wat wij met elkaar beleven

19 januari : Aan het werk met het Vrijwillig Landschaps Beheer (VLB). 
Het	is	belangrijk	om	elkaar	te	leren	kennen.	En	hoe	kan	je	dit	beter	
doen dat met elkaar werken en lekker aan de slag te gaan, maar wel 
in twee groepen: in Nieuwkoop en in Alphen aan den Rijn.  
Fabian Schijf schreef het volgende:
“We mochten deze dag aan de slag in drie geriefhoutbosjes. Toen ieder-
een een zaag of kniptang had bemachtigd vertrokken wij richting onze 
eerste stek. We liepen door een vochtig weiland, passeerden meerdere 
hekwerken, en kwamen uiteindelijk bij een sloot waarover een ladder 
met daarop een loopplank was gelegd. Dit was onze toegangsbrug tot 
het geriefhoutbosje en met behulp van een grote tak, die in het midden 
van de sloot was geplaatst, kwam iedereen droog aan de overkant. We 
bevonden ons toen op een eiland en het was onze taak om de sloten 
rondom het eiland weer vrij te snoeien. Door het terugzetten van de 
houtwal en het snoeien van opschot, (niet-aangeplant hout dat binnen 
de eerste meter spontaan in de onderhoudsstrook is gaan groeien tot de 
grond afzagen) zorgen wij ervoor dat het water goed door kan stromen 
en er geen vee bij het hout kan.”

Voor Alphen aan den Rijn schreef Marco Zwijnenberg een verslag: 
“Ik had het geluk samen met Daphne te mogen samenwerken en onze taakverde-
ling verliep geheel discussie loos en volgens de traditionele taakverdeling man/
vrouw. De man doet het “gevaarlijke” en wat zwaardere werk en de vrouw 
ruimt op. Taken waar we beiden echter volledig achter stonden. Daphne 
bleef heerlijk in de weer met het slepen van de takken, het aangeven van het 
touw en het op spanning houden ervan teneinde ongelukken te voorkomen 
en daarnaast speelde ze ook nog voor fotograaf. We kregen het voor  
elkaar om ook boom twee volledig te snoeien alvorens “de wapens” op te 
bergen en met een voldaan gevoel een soepje te eten wat ook weer top 
verzorgd was, in dit geval door de vrouw van Wim. Erwtensoep met worst 
voor wie wilde en pompoensoep voor de vegetariërs onder ons en alles 
ging op.”

Zaterdagochtend 19 februari: Kennismaken met het landschap
Dit is het thema voor de tweede buitendag. Alle deelnemers hadden 
zich verzameld rondom het bezoekerscentrum De Veenweiden voor een 
aantal	excursies.	Er	waren	vier	verschillende	gidsen	(Jenny	Heemskerk,	
Trudie Enthoven, Gerard Been en Gerda Bonninga) die een aantal keren 
met een groepje natuurgidsen op pad gingen. De opdracht was: “Observeer 
en	kijk	wat	jij	kan	en	wil	gebruiken	als	je	zelf	een	excursie	gaat	geven.”

NatuurGidsenOpleiding  
van startTekst en foto’s deelnemers NGO
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Anna-Isabel Weterings heeft	met	de	excursie	van	Trudie mee-
gedaan en schreef hierover het volgende: 
“Deze opdracht vond ik als hobbyfotograaf erg leuk en grappig 
maar ook heel inspirerend om te doen. Mijn medecursisten en 
ik moesten op een rij gaan staan met onze gezichten dezelfde 
kant op. We moesten het beeld wat we voor ons zagen goed in 
ons opnemen en Trudie telde af van 1 tot 3 en dan moesten we 
3 maal knipperen met onze ogen om “een foto” te maken met 
onze ogen van het plaatje voor ons. Ineens zie je het beeld voor 
je beter. Dit mochten we nog 3 x doen waarbij we elke keer een 
kwartslag moesten draaien. Hierdoor kreeg je uiteindelijk een 360 
graden foto in je hoofd. Trudie vroeg ons allemaal afzonderlijk welke 
zijde we het mooist vonden. Wellicht lag het aan de plek maar iedereen 
vond onze eerste positie het mooist. De wirwar van bomen met de zon er 
door heen schijnend. Dat iedereen dezelfde mening was toegedaan had Trudie 
nog niet eerder meegemaakt.”

Annemiek van Eeuwen	maakte	een	verslag	van	de	excursie	van	Ge-
rard	Been	in	de	Tiny	Forest. 
 “In de Tiny Forest krijgen wij van Gerard een opdracht: Loop zelf maar 
rond en kijk wat je opvalt. Het eerste wat we tegenkomen is een groepje 
paddenstoelen. Gerard tovert zomaar een spiegel met lange stok tevoor-
schijn, zodat we stiekem onder haar hoed kunnen kijken. We zien allemaal 
streepjes, dat zijn plaatjes. Volgens Gerard zijn er paddenstoelen met 
plaatjes, buisjes en stuifzwammen. De paddenstoel moeten we zien als een 
vrucht en is er niet het hele jaar door. De echte paddenstoel zit onder de 
grond in de vorm van draden. Maar alleen als een positieve en negatieve 
elkaar tegenkomen groeit er een paddenstoel uit.”

Miep Münninghoff	heeft	een	mini	excursie	bij	Jenny	Heemskerk	meegelopen.	Zij	schrijft	hierover	het	volgende:

De excursie begint in de moestuin van de Fladderaars. Jenny laat 
zien dat de kruiden, zoals de munt, al uit beginnen te lopen. Ook 
de bollen komen al op, sommige kinderen hebben er stokjes bij 
geplaatst om hun eigen bollen later terug te vinden. In een van de 
bakken staat palmkool naast boerenkool. Van palmkool had ik 
nog nooit gehoord. Jenny vertelt dat de palmkool al knoppen krijgt, 
er komen gele bloemen uit die veel bijen aantrekken. De bladeren 
van de palmkool zijn lekker om te wokken. Jenny zegt dat bladeren 
het lekkerst zijn als je ze eet voordat de plant gaat bloeien, dan 
zijn de bladeren nog jong en zitten ze vol vitamines. 

Dan laat Jenny ons het wormen-hotel zien. Wie had nou verwacht 
dat die kliko bak eigenlijk een hotel is? De jeugd, die regelmatig 
rondhangt bij het bezoekerscentrum, in ieder geval niet. Zij ge-
bruiken de bak regelmatig als afvalbak. Goed dat ze het afval niet 
laten slingeren, maar het wormenhotel is daar toch echt niet voor 
bedoeld. Waar dan wel voor? De wormen eten het afval van groen-
ten en fruit, koffiedik, bladeren, plantenresten en eier-dozen en 
verwerken het tot compost. In de kliko zitten luchtgaatjes en on-
derin is een sleuf waar de compost uitgehaald kan worden. In het 
hotel zijn 1000 tijgerwormen geplaatst. Als je de klep opent en een 
beetje roert in het afval zie je de wormen bewegen. 
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Naar de Reeuwijkse Plassen
In het bezoekerscentrum De Veenweiden heeft Vera de soep warm gemaakt. Iedereen kan even de boterham 
opeten met een warme kop soep erbij. De warme soep is welkom, want tussen deze zaterdag is toch erg fris, bijna 
koud met heel veel wind. 
Daarna vertrekt iedereen naar de Reeuwijkse Plassen voor een zoektocht naar de trekvogels. 
Daar schrijft Ylva Grams een verslag over:
“Op de plek van aankomst bij het Reeuwijkse hout bij het restaurant 
voelden wij de zon en ook wel harde wind. De een andere cursist 
keek tijdens het wachten al tussen de bomen door naar de plas 
en vroeg zich af of er wel wat vogels zullen zijn met dit onstuimige 
weer. Als je op de kaart kijkt zie je een mooi gebied van meerdere 
plassen bij elkaar die op elkaar lijken behalve dat de noordelijkste 
plas geen eilandjes. Als je naar het satellieten beeld kijkt van deze 
plassen valt nog iets op en zie je een verschil in kleur. Bijzonder. 
[source: www.afstandmeten.nl] Gelukkig was er Erik van der Brugge, 
een van onze drie gidsen vandaag naast Ysbrand Swart en Hans 
Oostwouder, die licht in het donker kon brengen. De Reeuwijkse 
Plassen zijn ontstaan door veen afgravingen waar de paden die 
door het gebied liepen zijn overgebleven. De noordelijkste plas, 
surfplas, heeft het zand geleverd voor bijvoorbeeld de A12 en de 
Bloemendalwijk en is dus door zandwinning ontstaan. Daardoor is 
deze met 30 meter veel dieper dan de andere veenplassen die maar 
2-5 meter diep zijn. Door dit diepteverschil bevriest het water op 
de surfplas veel later waardoor deze in de winter zeer aantrekkelijk 
is voor vogels. Het waaide nog steeds hard en wij zagen dat de meeste vogels met hun hoofd tegen de wind in lagen. Nu 
kwam de vraag van Ysbrand. Hoe tel je nou al deze vogels? Een van ons had de oplossing. Je kiest een hokje, telt dat hok-
je en meet dan hoe vaak het hokje in de massa aan vogels past. Het is dus een schatting. Wat wij zagen waren geschatte 
30.000 vogels op het water. De groep bestond vooral uit smieten. 
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Gelezen

Wat was er de afgelopen periode te lezen over IVN en natuur 
in Alphen aan den Rijn en omgeving. Met de QR-code is het 
bericht volledig te lezen op internet. Download hiervoor 
een QR-scanner in de Google Playstore of Apple App Store. 

December 2021 – ecologische verbin-
dingszone
Sloot	langs	de	Elfenbaan,	Hazerswoude	
is een mooi voorbeeld van een ecologi-
sche verbindingszone in agrarische ge-
bied. Bron: https://goedgeld.asnbank.
nl/december_2021/waterparels/

5 januari 2022 – gevolgen hogere temperaturen
IVN-ers Stef Strik, Monique Smulders 
en	Hans	van	Dam	vertellen	in	het	
Alphens Nieuwsblad van 5 januari 
welke afwijkende natuurverschijnselen 
zij zien ten gevolge van de hogere 
temperaturen.
https://www.rodi.nl/regio/alphenaan-
denrijn/nieuws/ 282100/recordhoge- 
temperaturen-natuur-slaat-op-hol

10 januari 2022 - Video nieuwjaarswens IVN 
Verenigingen, clubs e.d. werden uitgenodigd na de video- 
nieuwjaarstoespraak van burgemeester en kinder- 
burgemeester, een nieuwjaarswens namens vereniging, 
club e.d. toe te voegen.Vanuit IVN heeft voorzitter Gert 
de Geest de opname gemaakt en ingestuurd.

15 januari 2022 – Galloway koeien 
vreten aan bomen Irenebos
Galloway	koeien	vreten	bomen	aan	
o.a. vanwege de sappen vol minera-
len en vitaminen in de schors. Ge-
meente Alphen heeft daarom likblok-
ken opgehangen. Lees meer over de 
achtergronden in het artikel. Bron: 
Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/alphen/galloway-koeien-vreten-bomen-
irenebos-kaal-die-gaan-nu-rotten-en-afsterven ~ac277e89/

26 Januari 2022 – Kabouterbos blijft
Alphen	ziet	geen	reden	Kabouterbos	te	verplaatsen.	
Besluit Gemeenteraad.Bron: Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/alphen/te-
veel-herie-vanuit-het-kabouterbos- 
alphen-ziet-geen-reden-voor-verplaatsen 
~a514a85a/?utm_source=regioalphen-
newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=20220129&ctm_ctid=c57ef-
4c510644d2d08c391656f8d-
b352&utm_term=c57ef4c510644d-
2d08c391656f8db352

31 januari 2022 – Soorten rijkdom bijen in Regio 
Alphen groeit
Biologen houden al zes jaar bij 
hoe de bijenfauna zich ontwik-
kelt in de regio Alphen. In 2015, 
2018 en 2021 werden de bijen 
gemonitored. Afgelopen week 
zijn de resultaten bekendge-
maakt. Bron: Algemeen Dag-
blad 
https://www.ad.nl/alphen/bijzonder-goed-nieuws-er-
zijn-meer-bijen-in-alphen-en-dit-spannende-bijtje-rukt-
op~aa85b381/

 2 febr. 2022
Filmpje voor de gemeentelijke Duurzaamheids- 
conferentie op 12 febr. over samenwerking IVN,  
Avifauna en Bibliotheek Rijn en Veenstreek.
Vanuit	IVN:	Coördinator	Jeugd	Gerda	Bonninga:
Vanuit Avifauna: NME-medewerker Avifauna, Arnout 
de Vries

8 maart 2022
Halsbandparkieten	zijn	een	pro-
bleem in Alphen aan den Rijn  
IVN’er en vogelaar Stek Strik 
geeft een toelichting op hun 
gedrag.
Bron: Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/den-haag/
halsbandparkieten-houden- 
buurt-wakker-en-poepen-alles-
onder-het-is-echt-verschrikkelijk~aa32ccea/ 

foto beeldbank IVN 
Natuureducatie



Verslag

voor de Kabouters
Zoals jullie allemaal weten, mag het Kabouterbos blijven. 
Het college van wethouders heeft in januari dit besluit  
genomen. En daar zijn wij allemaal heel blij mee.

Vlechtscherm gemaakt
De Buurtbewoners, de NatureXplorers (IVN-jeugdgroep 
12-18 jaar), Stef Strik (en nog een aantal IVN’ers) en de 
jeugdgroep	van	IVN	Zuid	West	hebben	de	wilgentakken	
wal geplaatst	aan	de	linkerkant	van	het	bos.	 
Niek van ‘t Wout en nog heel veel mensen werkzaam 
bij de gemeente waren hier op hun vrije zaterdag bij 
betrokken. De NatureXplorers waren al vrijdagavond 
begonnen met het aanslepen van het materiaal, de 
wilgentakken, waarmee het scherm gevlochten is. Een 
groot vlechtscherm van 35 meter en maar liefst 2 meter 
hoog	was	het	resultaat!	Het	bos	is	hiermee	nog	meer	een 
afgeschermd stukje om de allerkleinsten de kabouters 
te	laten	ontdekken. 
Geweldig hoe hard er gewerkt is door iedereen! Dat 
verdient een applaus. En hoe prachtig het bos er bij ligt. 
Dank hiervoor. De kabouters, maar ook initiatiefneem-
sters	Fay,	Esther	en	Gerda,	zijn	hier	heel	blij	mee. 

Grote schoonmaak in het Kabouterbos
– Stephanie Luik kijkt nog even naar de deurtjes en 

naamplaatjes, trappetjes etc, die de kinderen bij de 
opening hebben opgehangen;

– Ger Bonninga heeft kabouterhuisjes gemaakt. Gerda 
Bonninga	heeft	samen	met	Mary-Anne	Roggeveen	
en	Wieke	de	Jeu	de	huisjes	beschilderd met	allerlei	
leuke taferelen;

Nieuwe huisjes voor de Kabouters

– Een voorbeeldhuisje staat in de IVN-infohoek in het 
Bezoekerscentrum De Veenweiden;

–	 Esther	Arkensteijn	en	haar	dochter	Fay	maken	nieuwe	
waslijnen met was;

– Ook is een aantal stenen beschilderd voor in het bos;
– En natuurlijk doen wij nog een rondje ‘gewonde’  

kabouters. Dus we halen de kapotte kabouters weg en 
plaatsen als het nodig is nog wat nieuwe kabouters.

Eind maart is alles klaar om bewonderd te worden.
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Tekst: Gerda Bonninga, Foto vlechtwek: Rick van Cleef
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Gerda Bonninga 
(foto midden boven)
Jarenlang	dé	drijvende	kracht	binnen 
IVN Alphen om vooral de jeugd  
enthousiast te maken voor het 
beleven	van	natuur.	Zij	is	betrokken	
geweest bij de realisatie van  
Natuureiland Pampus in de wijk 
Nieuwe sloot, waar zij nog steeds 
veel activiteiten organiseert en 
samen met de kinderen onderhoud 
verricht. Daarnaast verzorgt zij de 
natuurgidsenopleiding bij IVN. Ook 
in de komende 1,5 jaar worden weer 
30 natuurgidsen opgeleid om de 
inwoners van Alphen en omstreken 
te helpen de natuur te leren kennen 
en te beleven. En mede verantwoor-
delijk voor het kabouterbos.

IVN’ers genomineerd voor een groen lintje
Tekst en Foto: Groenlinkns 

Jaarlijks	reikt	GroenLinks	Alphen	aan	den	Rijn	een	Groen	Lintje	uit	aan	drie	inwoners	van	de	gemeente	die	zich	op	
een bijzondere manier hebben ingezet voor natuur of milieu. Maar liefst 3 IVN-leden, die zich actief inzetten voor 
IVN	Alphen	aan	den	Rijn	zijn	genomineerd	voor	een	Groen	lintje.	Hieronder	de	motivatie,	waarom	zij	genomineerd	
zijn.

Hans van Dam 
(foto midden onder) 
Hans	van	Dam	is	een	echte	groene	
man die dagelijks bezig is met de 
natuur in brede zin. Bij strijdt voor 
iedere m2	groen	in	Boskoop.	Hij	
geeft veel rondleidingen in de  
omgeving als natuurgids. Ook 
ontwikkelt en onderhoudt hij het 
Zwarte	Pad,	een	natuurlint	in	het	
Zuid-Westen	van	Boskoop.

Stephanie Luik-Noordermeer  
(foto rechtsonder)
Stephanie heeft veel werk verricht 
voor de realisatie en aankleding 
van	het	Kabouterbos.	Daarbij	
werden materialen zoveel mogelijk 
hergebruikt: de eerste huisjes zijn 
gemaakt van restmateriaal van een 
houtzagerij en afgevallen takken en 
wat er thuis nog aanwezig was qua 
verf, lijm en schroeven. Een mooie 
groene plek waar veel Alphense  
kinderen in aanraking komen met 
de natuur. Ondanks haar drukke 
baan is ze veel met de natuur en 
gezond eten bezig en heel milieu-
bewust.	Zo	inspireert	ze	ook	weer	
andere Alphenaren om duurzaam 
bezig te zijn!

Op zondag 6 maart reikte GroenLinks Alphen 
de Groene lintjes uit.  

Gerda Bonninga was daar een van.  
Gefeliciteerd!
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Planologie en Milieu

Beter Bereikbaar Gouwe
In december jl heeft IVN Alphen aan den Rijn gere-
ageerd op de plannen die m.b.t. de infrastructuur 
van Boskoop zijn voorgesteld ter behandeling in 
de Gemeenteraad van 16 december. IVN Alphen 
heeft zich uitgesproken blij te zijn dat de vari-
ant 20-3, die dwars door de Rietveldse Polder 
zou komen te lopen, is komen te vervallen. Ook 
adviseerden we om de energie te zetten op een 
nieuwe oeververbinding ten noorden van Bos-
koop en niet verder te werken aan de noordelijke 
aansluitingen op de N11 (W20-1 en W20-2). In de 
Gemeenteraad van  
16 en 17 december is besloten om de maatregel 
W20-3 (via Rietveldse pad) inderdaad niet mee te 
nemen in de verdere uitwerking van de W20 va-
rianten. Ook maken de noordelijke delen van de 
varianten W20-1 en W20-2 geen onderdeel meer 
uit van het verdiepingsonderzoek volgens de 
raad van Alphen. Een positief resultaat. Maar nu 
is het zo dat ook de provincie hierover mee praat 
en	ook	financiën	beschikbaar	stelt.	In	de	provin-
ciale staten is recent afgesproken om de variant 
dwars door de polder helemaal te schrappen. 
Maar de noordelijke delen van de varianten 2 en 
3	om	financiële	redenen	nog	wel	mee	te	nemen	
.(Via de website genoemd in het kader kan je zien 
hoe deze varianten precies lopen). 

Doel van de opstelling van de staten is de raad 
van Alphen straks te laten zien dat een oeverver-
binding niet goedkoop is en dat Alphen dus meer 
moet bijdragen daarvoor. Dat betekent voor ons 
als IVN dat we het komende jaar deze discussie 
nog nauwgezet zullen volgen .Immers je weet 
nooit wat er weer gebeurt in dit langlopende en 
lastige dossier.

De werkgroep Planologie en Milieu van IVN Alphen aan den Rijn monitort planologische ontwikkelingen 
en infrastructurele projecten. Wanneer relevant reageert IVN Alphen aan den Rijn op deze plannen. 
Een van de grotere plannen is het project Beter Bereikbaar Gouwe; de aanleg van wegen om o.a. de 
drukke hefbrug in Boskoop te ontlasten.

Gemeenteraadsverkiezingen
Bij het verschijnen van deze Bont Allerlei zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
al weer achter de rug. IVN Alphen aan den Rijn heeft bij de politieke partijen 
erop aangedrongen om in hun verkiezingsprogramma aandacht te besteden 
aan de volgende groene punten:
– Een uitbreiding van de bestaande groengebieden aan zowel de noord- als 

aan de zuidzijde van de kern Alphen;
– Meer groen in het stadshart van de kern Alphen;
–	 Zorgen	voor	een	hogere	biodiversiteit	in	de	gehele	gemeente	o.a.	door	

het voeren van een meer insectenvriendelijk beheer en te zorgen voor 
meer bloemen;

– Meer groen op de bedrijfsterreinen te realiseren.
Ook hoe dit te realiseren zijn suggesties aangedragen. 

e-learning Omgevingswet

In leer je groen is een module opgenomen 
waarin je kennis maakt met de Omgevings-
wet. Een  nieuwe wet die alle regels over de 
leefomgeving samenbrengt. In de e-learning 
wordt vooral ingegaan op de rol die jijzelf 
lokaal kunt spelen.  
De wet biedt ruimte voor eigen initiatieven 
en gaat uit van meedoen en meedenken bij 
besluitvorming door de Gemeente.

Ben je geïnteresseerd in planologie en wil je 
verkennen wat jij kan doen. Volg dan deze 
e-learning op het platform leerjegroen.nl. 
of informeer bij de coördinator werkgroep 
planologie	en	milieu.	Zie	bladzijde	29.

https://leerjegroen.nl/?

Foto: Verkiezingskrant Gemeente Alphen aan den Rijn
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Agenda

Data en tijden zijn onder voorbehoud.  
Check altijd vooraf bij de organisatie en/of op de  

website ivn.nl/alphenaandenrijn.

Foto:	Korstmos,	 
Beeldbank	Natuurkiekers	Jordan	Blauw

Film – De fascinerende wereld van Bomen
di. 22 maart 19.30 – 21.30 uur
Film van Monique Smulders over de vele aspecten bomen 
en de planten en dieren die in en rond bomen leven.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
€	6,-	toegang	+	koffie,	€	4,-	voor	IVN-leden
Aanmelden verplicht bij: em.bos@xs4all.nl

Excursie – Hoe kwam de natuur de winter door?
Za. 26 maart 10.00 – 12.00 uur
Tijdens	deze	excursie	zien	we	hoe	de	natuur	zich	
herstelt, de eerste voorjaarsbloemen zijn te zien en de 
vogels maken zich klaar voor het broedseizoen.
Locatie: Start Contactweide, Boskoop. Gratis
Aanmelden verplicht bij: Janny@countrygazette.nl

Excursie – Korstmossen
Zo. 27 maart 14.00 – 16.00 uur
Op elke boom, straattegel, muur etc. zitten korstmos-
sen. Met het blote oog niet bijzonder maar bekeken 
door een loep gaat er een wereld open.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden. Gratis
Aanmelden verplicht bij: dickw@xs4all.nl

Lezing – Maak een bijenlandschap in je tuin
Wo. 30 maart 19.30 – 20.30 uur
Het	gaat	niet	goed	met	onze	wilde	bijen.	Maar	waarom	
zijn bijen zo belangrijk? En hoe zorgen we voor voldoen-
de voedsel en nestgelegenheid? Een interactieve lezing 
met IVN en Groene Cirkel Bijenlandschap, praktische 
tips om van jouw eigen balkon of (gevel) tuin een bijen-
paradijs te maken.
Locatie:	Bibliotheek	Rijn	en	Venen,	Kade	10.	Gratis
Aanmelden verplicht bij www.bibliotheekrijnenvenen.nl

Wandeling – in Stadshart met ’t Gilde en IVN 
Za. 9 april 11.00 -13.00 uur
Naast verhaal over geschiedenis Alphen aan den Rijn ook 
aandacht voor de steeds veranderende stadsnatuur.
Locatie: start bij oude Raadhuis, Burgemeester Visser-
park). Gratis
Aanmelden verplicht bij dickw@xs4all.nl

Lezing – Bentwoud 
Di. 12 april 19.30 – 21.30 uur
Van Moerasbos tot het huidige Bentwoud. Pieter van 
Dijk vertelt over de invloed van Mens en Natuur in  
20 eeuwen. De 1e ontginning, veldslagen en droogmaking.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
€	6,-	toegang	+	koffie,	€	4,-	voor	IVN-leden
Aanmelden verplicht bij: em.bos@xs4all.nl

Excursie – Rondje Kromme Aar 
Ma. 18 april 14.00 – 16.00 uur 
De eerste bloemen staan weer volop te bloeien zoals 
het hondsdraf en het klein hoefblad. Ook ze eerste zo-

mergasten zijn weer in het land en de mannetjes gaan 
de vrouwtjes verleiden met hun zang.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden. Gratis 
Aanmelden verplicht bij dickw@xs4all.nl

Excursie – Stinsenplanten en vogelzang
Za. 30 april 10.00 – 12.00 uur
Op	het	Heempad	vinden	we	stinsenplanten,	bol-	en	
knolgewassen zoals krokus, narcis. Wellicht zien we de 
eerste	kievitsbloemen.	Het	broedseizoen	is	begonnen.
Locatie: Start Contactweide, Boskoop. Gratis
Aanmelden verplicht bij:	Janny@countrygazette.nl

Excursie – Vogelzang in het Gouwebos
Za. 7 mei 10.00 – 12.00 uur
Zijn	er	al	jonge	grutto’s	in	de	Voorofsche	Polder?	We	
proberen vogels aan hun zang te herkennen.  
Meenemen van verrekijker aanbevolen.
Locatie: Start Contactweide, Boskoop. Gratis
Aanmelden verplicht bij:	Janny@countrygazette.nl

Excursie  - Avondwandeling langs het Weteringpad
Zo.. 8 mei 20.00 – 22.00 uur
Het	avondlicht	geeft	een	heel	andere	beleving	dan	het	
felle zonlicht. Ervaar de geluiden van de avond vroege 
nacht.
Locatie: Parkeerterrein Euromarkt t.o. de ingang van de 
Gamma. Gratis
Aanmelden verplicht bij dickw@xs4all.nl

Wildpluksafari 
Vr. 13 mei 14.00 – 16.00 uur
Al wandelend door het Irenebos ontdek je welke plan-
ten veilig zijn om te eten, thee of zalf van te maken. 
Locatie Irenebos, € 7,50
Aanmelden verplicht bij www.bibliotheekrijnenvenen.nl

Wandeling – Park Rijnstroom met ’t Gilde/IVN 
28 mei 11.00 – 13.00 uur
In Park Rijnstroom ligt veel Alphense geschiedenis, 
maar er is minstens zoveel te beleven aan de natuur in 
dit park met zijn vele mooie bomen.
Locatie Park Rijnstroom. Alfreds Dinner,  
Cornelis Geellaan 43. Gratis
Aanmelden bij dickw@xs4all.nl

En verder:
Wo 23 maart  20.00 uur  Coördinatorenoverleg
Vr 8 april  20.00 uur  Nachtvlinderen (vlinderwerkgroep)
Di 26 april  20.00 uur  Algemene Ledenvergadering IVN
Vr 6 mei  20.00 uur  Nachtvlinderen (vlinderwerkgroep)
Za	7	mei		 10.00	uur		Vrijwilligerscafé	IVN/BC
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
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Vogeltelling
In het weekend van 28-30 januari 2022 is weer de 
jaarlijks tuinvogeltelling geweest. In Alphen aan den 
Rijn hebben 680 inwoners mee gedaan (692 in 2021), 
die gezamenlijk 10.596 vogels hebben geteld. (9.885 
in 2021). Opvallend is de stijging in aantal waargeno-
men huismussen: 1.321 (2021 nog maar 837). Ook 
heeft de halsbandparkiet het 
roodborstje verdrongen in de top 
tien.	Kijk	hoeveel	vogels	in	jouw	
wijk zijn geteld. 
https://www.vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling/resultaten

Steenwijk - Alphen aan den Rijn
Aan de Woudbrugseweg 80 in Alphen aan den Rijn vindt 
u de zuivelboerderij van de familie Steenwijk, natuurlijk 
ook	met	een	fraaie	Landwinkel	op	het	erf!	Hier	vindt	u	
heerlijke en eerlijke ambachtelijke streekproducten,  
onder andere de verrukkelijke zuivelproducten van  
eigen makelij, zoals boter en diverse soorten  
boerenyoghurt.	

Welzijn voor de dieren staat voorop 
Familie Steenwijk heeft een groot aantal koeien die 
dagelijks	voor	de	nodige	liters	melk	zorgen.	Het	welzijn	
van de dieren staat op de boerderij voorop. De koeien 
krijgen voer van eigen land en verblijven in schitterende, 
ruime loopstallen. In de zomers grazen ze in prachtige 
weilanden. Die zorg voor het dier proeft u in de producten!

Van alles te beleven voor de kleintjes
Wanneer u toch naar de Landwinkel gaat, breng dan 
meteen	even	een	bezoekje	aan	de	dierenweide.	Kinderen 
kunnen kennismaken met de diverse dieren, zoals een 
shetlandpony,	geitjes,	kipjes,	eenden	en	een	ezeltje.
Op	de	Kakelhoeve	kan	uw	kind	zich	vermaken	met	de	
speelattributen en zo spelenderwijs het leven op de 
boerderij ontdekken. Ook voor de leukste kinderfeestjes 
kunt u bij hen terecht.

Onze faciliteiten
Veehouderij	|	Zuivelboerderij/	Pakketten	|	 
Streekproducten
Landwinkel Steenwijk
Woubrugseweg 80, 2401 LT Alphen aan den Rijn  
0172-51 83 16
steenwijk@zuivelboerderij.info
Openingstijden
Maandag gesloten.
Dinsdag/woensdag/donderdag: 09:00 -18:00.
Vrijdag	09:00	-21:00	Zaterdag	09:00	-	16:00
Zondag:	gesloten

Kom kijken! Kom proeven!  
Kom winkelen op de boerderij!

Foto: Beeldbank Natuurkiekers Robert Balkenende
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Bestuur
voorzitter Gert de Geest voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl  06-23817870

Natuurkiekers, VLB, Vlinderwerkgroep
secretaris Irma Brugmans secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl 06-13187800

Vertrouwenspersoon, Vrijwilligers, Bont Allerlei
penningmeester Foppe Jan Japenga  penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl  06-53226448

algemeen bestuurslid Antoon Zonneveld zonneveen@live.nl 0172-420058
Vrienden vh Heempad, Planologie en Milieu, Excursies, PR&Promotie, 
IVN-hoek

algemeen bestuurslid Nell Spreij nellspreij@gmail.com 06-51550087
Lezingen, Jeugd, Junis BSO, Vogelwerkgroep, Vrijwilligers, Social Me-
dia

 algemeen bestuurslid Vacature
Coördinatoren werkgroepen

Bont Allerlei Irma Brugmans IVNbontallerlei@gmail.com 06-13187800
Communicatie/PR Corry Dierdorp communicatieivnalphenaandenrijn@ivn.nl   0172-471550     

Evenementen Vacature
Fotowerkgroep Natuurkiekers Jordan Blaauw coordinatie@natuurkiekers.nl  

Lezingen Liesbeth Bos              em.bos@xs4all.nl 06-12883574
Excursies Dick Warmerdam dickw@xs4all 06-17718203

NatureXplorers Willemijn van 
Maanen 

naturexplorers.ivn@gmail.com 06-45564348

Planologie en Milieu Gerard Been milieuenplanologie.ivn@gmail.com 06-37293669
 Sociale Media Vacature

Vlinders en Fladderaars Gerda Bonninga fladderaars.vlinders@gmail.com   06-53403123
Vlinderwerkgroep Nicole Bruijnen Vlinderwerkgroep.ivn@gmail.com

Vogelwerkgroep Stef Strik vwgalphen@live.nl 06-52096886
Vrienden van het Heempad Hans van Dam janny@countrygazette.nl 0172-214775      
Vrijwillig Landschapsbeheer Wim Dieho                               wimdieho@ziggo.nl 06-86641802 

Materieelbeheerder Arieanne Mentink arieannementink@gmail.com

Vertrouwenspersoon Angela Schouten angela.schouten@gmail.com 06- 55307217   
Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over de manier waar-
op je bejegend wordt binnen de vereniging neem dan contact op met 
Angela Schouten. Dit is geheel vertrouwelijk.

Inleveren Kopij  IVN Media nieuwsivnalphenaandenrijn@ivn.nl
Voor aanleveren kopij voor alle media van IVN Alphen aan den Rijn,
PR, Website, Nieuwsbrief, Facebook, Instagram.

Regiocontactpersonen
Boskoop Hans van Dam janny@countrygazette.nl 0172 214775      

Ter Aar Atje van der Laan atjolaan@ziggo.nl 06-12162955
Kaag en Braassem Dick Warmerdam dickw@xs4all.nl 06-17718203

Koudekerk aan den Rijn Jan Bal balvanbeem@casema.nl 071-3412168
Hazerswoude Ans van den Broek ansjedegroot@live.nl 0172-587912

Verenigingsgebouw Bezoekerscentrum De Veenweiden
Adres Burg.Bruinslotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn 0172-533296

Openingstijden Bezoekerscentrum Voor actuele openingstijden zie bc-deveenweiden.nl

IVN Alphen aan den Rijn
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Bij de cover

Beste BA lezers,
De voor en achterzijde van dit kwartaalblad zijn voorzien 
van een foto gemaakt door 1 van de 12 natuurkiekers. 
De keuze voor deze foto’s is lastig omdat je elke foto-
graaf de kans moet krijgen om zijn / haar foto te publi-
ceren. Daarom is er een rooster waar voor elke BA  
3 fotografen worden uitgenodigd een foto in te sturen. 
Uit deze inzendingen wordt een keuze gemaakt en de 
gelukkige fotograaf komt pas weer aan de beurt als alle 
andere fotografen aan de beurt zijn geweest. Aldus: op 
de voorpagina een paartje halsbandparkieten die, als 
holenbroeders, een oud nest in gebruik hebben genomen.  
Ze	hebben	een	voorkeur	voor	natuurlijke	holen	in	oude	
platanen of andere loofbomen, ook in spechtenholen. 
De broedperiode loopt van januari tot juni en de jongen 
zitten 49-50 dagen op het nest. De foto toont zo te zien 
een gelukkig koppeltje.
Foto gemaakt door Janny Eskes met behulp van een 
Nikon camera met 400 mm zoomlens.
De achterkant van dit blad laat een heel andere foto 
zien. Mooie vol uitgegroeide gewone essen  in het 
Zegersloot	gebied.	Met	hun	voeten,	lees	wortels,	in	het	
water. 2 van deze bomen vrijwel in 1 lijn achter elkaar 
wat maakt dat de stam van de achterste boom gedeel-
telijk zichtbaar is. Door de periode waarin deze foto ge-
maakt is zie je de kruin van beide bomen in elkaar over-
gaan. Foto gemaakt door Chris Groesser met behulp 
van een nikon camera en een 20 mm groothoeklens.

De Natuurkiekers laten graag meer foto’s zien dan 
in BA mogelijk is en geven om deze reden een 

digitaal	nieuwsbulletin	uit.	Het	volgende	bulletin	zal	
eind april verschijnen en je kunt je als lezer hierop 
kosteloos abonneren. Om dit te doen ga je naar de 

volgende link op onze website: 
https://natuurkiekers.nl/aanmelden-nieuwsbrief 

Eerdere nummers zijn te downloaden via 
https://natuurkiekers.nl/downloads/category/3-kiekerbul 

Colofon

Redactie: Irma Brugmans, Paul Mons
VoRmgeVing: Roelof Schutter
Foto omslag:	Natuurkiekers	Janny	Eskes
Foto achteRzijde: Natuurkiekers Chris Groesser 
BezoRging: Henry	Loeters
eindRedactie: Irma Brugmans

aan dit nummeR weRkten mee: Joost	van	Beek,	Gerda	
Bonninga,	Irma	Brugmans,	Nicole	Bruijnen,	Hans	van	
Dam,	Corry	Dierdorp,	Gert	de	Geest,	Chris	Groesser,	
Henk	Jan	Habermehl,	Paul	Mons,	Ria	van	Oeveren,	 
Bert	van	de	Ruit,	Antoon	Zonneveld

RedactieadRes

Telefoon: 06 – 13 18 78 00
E-mail: IVNBontallerlei@gmail.com o.v.v. Bont Allerlei

uitgaVe: IVN Alphen aan den Rijn
dRuk:	DrukZo

social media iVn alphen aan den Rijn

www.ivn.nl/alphenaandenrijn
facebook.com/ivn.nl
Instagram ivn.alphenaandenrijn

sluitdatum kopij Bont alleRlei nR.2 - 2022
8 mei 2022

gegeVens lidmaatschap

Contributie leden € 24,-
Contributie huisgenoten € 12,-

Met ingang van 2022 wordt de contributie landelijk  
geïncasseerd in de maand van start lidmaatschap. 
Bij vragen / problemen stuur een email aan de  
penningmeester.

Overstappen of opzeggen van de  automatische incasso 
is natuurlijk mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar  
penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl o.v.v. 
‘automatische incasso’.

  ANBI IVN Alphen aan den Rijn is een 
  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

• Giften zijn vaak aftrekbaar door  
  onze ANBI-status

• RSIN nummer: 816027766

Tekst Chris Groesser
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De afgelopen periode heeft IVN Alphen 
aan den Rijn de volgende nieuwe leden 
mogen verwelkomen:

 Anouk Otto
	 Irene	de	Hartog
 Roelof Schutter
 Fred van Rooij
 Inge Schonewille
 Desiree van der Lugt
	 Dinky	van	Berkel




