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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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Van het bestuur

Leden voor de financiële commissie gevraagd
Tijdens de ALV kon alleen Dick Warmerdam voor de 
financiële commissie benoemd worden. Er waren geen 
andere kandidaten. Voor de controle van de financiën 
worden gegadigden dringend opgeroepen zich te 
melden bij de penningmeester  
(penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl).

Tijdsbeslag en aard werkzaamheden
4x per jaar ontvang je de financiële rapportage en  
bijbehorende toelichting. 1x per jaar controle van de 
stukken bij de penningmeester. Op jaarbasis kost het 
maar een paar uur. 

De zomervakantie ligt voor velen alweer een paar 
weken achter ons. Het is tijd om ons te gaan richten op 
activiteiten voor de 2de helft van het jaar.
De afgelopen tijd is het bestuur versterkt met twee 
nieuwe aspirant bestuursleden. Bert Noorbeek en René 
Schreuder zijn ons komen versterken om de rol van 
Nicolette Bakker in te vullen en om een betere taakver-
deling te kunnen krijgen. Niet alle taken bij enkele 
mensen maar de diverse taken verdelen over meerdere 
mensen. Beide heren zullen zich in de loop van de tijd 
nader voorstellen.
Blij is het bestuur dat de werkgroep Vlinders er in 
geslaagd is om een grote subsidie te krijgen van de 
Groene Motor Pluspuntenregeling voor de Nachtvlin-
dermonitoring in Bentwoud.
We zijn ook blij dat het Bestuur en de vrijwilligers van 
Bezoekerscentrum De Veenweiden elkaar steeds beter 
kunnen vinden en dat de samenwerking de afgelopen 
maanden geïntensiveerd is. Het gezamenlijke vrijwilli-
gersfeest dit jaar een barbecue rondom het Bezoekers-
centrum zal bij het verschijnen van dit nummer inmid-
dels geweest zijn. Ook het vrijwilligers café wordt 
behoorlijk bezocht door de vrijwilligers van IVN en het 
Bezoekerscentrum.
Voor de financiële commissie zoeken wij nog een lid en 
een plaatsvervangend lid. Ondanks diverse pogingen 
van de penningmeester zijn deze vacatures helaas nog 
niet ingevuld.
In september gaat de gemeente Alphen aan den Rijn 
beginnen aan het herinrichten van het toegangspad 
naar het Bezoekerscentrum. 
Ook deze keer is de redactie er naar ons idee weer in 
geslaagd een mooie editie van De Bonte Allerlei samen 
te stellen. Wij wensen u veel leesplezier. Graag ontmoe-
ten wij je bij een van de komende activiteiten en tot 
ziens bij de ALV op 23 november 2022.

Met vriendelijke groet,

Foppe Jan Japenga, penningmeester

rectificatie
In Bont Allerlei nummer 2-2022 staat op pagina 29 
dat Bert Noorbeek Algemeen Bestuurslid is. Dat is 
onjuist. Bert Noorbeek is beoogd Algemeen  
Bestuurslid. Eventuele benoeming als bestuurslid kan 
pas plaatsvinden als de Algemene Ledenvergadering 
in november het daarmee eens is.

mailto:penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl
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Unieke bomen in Park Rijnstroom

Tekst en foto’s: Jacinta van Staverden-Meijer 

Geschiedenis Rijnstroom
Zaterdagochtend 28 mei was er een interessante 
wandeling o.l.v. het Gilde en IVN van Alphen aan den 
Rijn door het Rijnstroom Park. Ineke van Elk, gids van 
het Gilde, vertelde over de geschiedenis van het Rijn-
stroom Park. De Martha-stichting (opgericht door 
leraar/evangelist Cornelis Geel) kocht in 1895 buiten-
plaats Rijnstroom aan om daar ‘onverzorgde’ kinderen 
te huisvesten. Niet veel later werd een naastliggende 
boerderij met 20 hectare grond ook aangekocht, omdat 
er steeds meer kinderen kwamen en er dus steeds meer 
ruimte nodig was om hen te huisvesten. Maar ook was 
er ruimte nodig voor een school, kerkje en bijgebouwen. 
In het begin was de stichting geheel afhankelijk van giften. 
Later kreeg de stichting ook rijkssubsidie. De stichting 
had landelijke bekendheid en koningin Emma kwam in 
1930 het geheel vernieuwde meisjeshuis “het Emmahuis” 
openen. In de jaren 70 zijn de gebouwen verlaten en 
verruild voor nieuwe huisvesting op een aangrenzend 
terrein. De oude gebouwen hebben een nieuwe be-
stemming gekregen. Het Emmahuis is tegenwoordig een 
appartementencomplex. Het voormalig schoolgebouw 
wordt nu gebruikt door Parkexpressie ( educatie), het 
kerkje als theater.

Park Rijnstroom
Park Rijnstroom dateert van 1897 en is ontworpen door 
tuinarchitect Hendrik Copijn. De grote vijver met een 
stenen bank en het bruggetje staan sinds 2001 op de 
Rijksmonumentenlijst. Daarnaast vind je er veel ver-
schillende soorten bomen. Deze zijn inmiddels meer 
dan 100 jaar oud. In de oude boomgaard staan nu nog 
oude hoogstam fruitbomen, waar we werden rondge-
leid door de eigenaar Maarten Dekker.

Stadswandeling

De gids van IVN, Gerda Bonninga, 
wist ons veel te vertellen over de 
prachtige oude bomen. We stonden 
al vrij snel onder een Hazelaar en 
Gerda had een doosje met daarin 
verschillende open hazelnoten. Zo 
konden we zien welke noot door een 
muis was geopend en welke door 
een vogel en welke door een larve.  
Je kon duidelijk het verschil zien: de 
tandjes van het geknabbel van de 
muis, de gladde stukken gespleten 
door een vogel en een klein rond 
gaatje door de larve. Zit er een klein 
rond gaatje in de noot dan is de noot 
weg: opgegeten door de larve.
Veel bomen zijn geënt en dat konden 
we ook duidelijk zien. We zagen de 
Ginkgo, een Japanse notenboom. 
Deze boom heeft een apart waaier-
vormig blad. We kwamen een bloei-
ende beuk tegen, wat je niet zo vaak ziet. Onder de 
beuken zie je bijna geen begroeiing omdat de bladeren 
zodanig rond de boom groeien zodat er weinig zonlicht 
op de stam komt. Gerda wees ons op de vleugelnoten-
boom waar lange slierten zaden in hingen. We hebben 
gevoeld aan de mammoetbomen waarvan de stam erg 
zacht is, een boksboom zoals zij zei. Ook de prachtige 
Lariks is in het park aanwezig. Deze kun je herkennen 
aan de naalden die met velen op dezelfde plek zitten. 
Dit is de enige naaldboom die in de winter zijn naalden 
verliest.

Al met al een zeer mooie en leerzame wandeling. Gerda 
Bonninga en Ineke van Elk, heel hartelijk dank voor de 
begeleiding.
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Vrijwilliger bij IVN

Even voorstellen Henry Loeters
Tekst Irma Brugmans, Foto’s Henry Loeters

Henry Loeters in het kort
Sinds 2014 is Henry vrijwilliger bij het IVN. Hij had 
dringende behoefte om lekker buiten en met zijn 
handen bezig te zijn. Op zijn werk (41 jaar leraar basis-
school, groepen 4, 5, 6, 7 en 8) werd alles steeds meer 
gereguleerd en kon/mocht hij niet meer met zijn hart 
werken.  De lol ging eruit en hij kwam thuis te zitten 
met een burn-out. Al googelend kwam hij via NME bij 
IVN en vervolgens bij Corry Dierdorp terecht, die hem in 
contact bracht met Wim Dieho van de groep Vrijwillig 
Landschapsbeheer (VLB). Hij zit er nog steeds bij. 
‘Heerlijk bezig onder, met en in de bomen. Goede 
catering. Koffie en soep.’  Het is een gezellige groep. De 

veiligheid is goed geregeld. Als de wind te stevig is worden 
de werkzaamheden afgelast. In het begin heeft hij ook 
nog op maandagen in de tuin van het Bezoekerscentrum 
gewerkt. Maar daar heeft hij nu geen tijd meer voor. 

Van april tot oktober, als VLB er niet is, brengt hij de 
meeste tijd door op de schooltuinen en in zijn tuin. 220 
m² met groente, bloemen (bijenmengsel) en een kas. 
Familie en vrienden profiteren er van. Hij houdt ervan om 
te experimenteren. Het telen van asperges of Yacon, een 
zoete aardpeer. Dat is een wortelvrucht uit Peru dat wel 
10 kg kan worden. 

 

Profiel Henry

Paspoort Henry Loeters
Geboren Emmeloord, 4 november 1951 
Opleiding Pedagogische Academie,  

Hilversum
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Relatiestatus LAT-relatie
Kinderen Twee dochters en een kleinkind
Huisdieren geen (tijd meer voor)
Motto Geniet van de dag die je hebt, kijk 

niet achterom maar vooruit
Hobby’s Tuinieren (volkstuin), Handbal, 

Postzegels verzamelen, knutselen 
met PC’s (netwerk gebouwd) 

Vrijwilligerswerk In de winter Vrijwillig Landschaps-
beheer van IVN, in de zomer 
schooltuinen Zoeterwoude en 
Leiderdorp, zowel lesgeven aan  
3 groepen 6 als onderhoud en 
organisatie van het geheel; 
distributie Bont Allerlei; in het 
verleden tuin Bezoekerscentrum; 
onderhoud fruitbomen van de 
Brongaard en bij Staatsbosbe-
heer

Vrijwilliger bij IVN sinds 2014
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We zijn in de tuin van het Bezoekerscentrum om foto’s te 
maken. Hij is lange tijd hier niet meer geweest. Het riet 
rond de nieuwe zonnepanelen voor de pomp van de 
vijver is hoog opgeschoten. Henry schiet gelijk in zijn 
docentenrol: ‘Kijk hier zie je de duivelsbeet in de  
rietstengel’. 

Kinderen begeleiden en de natuur laten ontdekken vindt 
hij het mooiste wat er is. Ze de natuur laten ervaren, 
laten proeven. Hoe ziet sla eruit als het doorschiet. Hij 
heeft 41 jaar voor de klas gestaan. Nu organiseert hij 
wat nodig is voor de schooltuinen in Leiderdorp van 
maart tot oktober. Hij is inmiddels ook een halve imker. 
Op de schooltuinen Leiderdorp geven ze de kinderen 
o.a. les over het houden van bijen.  ‘Kinderen moet je 
de angst voor bijen wegnemen. We gaan daar heel ver 
in. Als de  kinderen de imkerpakken aan hebben durven 
ze zelfs de raten aan te pakken met blote handen.’ 

Voor hem als boerenzoon was de natuur altijd dichtbij. 
Al was Flevoland in het begin een kale boel. De ontwik-
keling van de Noordoostpolder heeft hij van het begin 
meegemaakt en helemaal zien groeien.  Zijn vader heeft 
de boerderij van de grond daar opgebouwd. Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland bestond nog niet. Tussen de 
dieren is hij groot geworden. Hij heeft zelfs een eigen 
konijnenfokkerij gerund. Per verkocht konijn verdiende 
hij fl.6,-. Een heel kapitaal. Toen de konijnenziekte 
kwam is hij ermee gestopt. Hij wilde zijn vader opvolgen, 
maar dat mocht niet. Bij de epidemie in 1953 heeft hij 
polio gehad. Voor het boeren heb je kracht nodig. Dat 
wordt niks bedacht zijn moeder, ga jij maar doorleren. 

Bij Bont Allerlei is hij terechtgekomen na een gesprek 
met Jan Uitzetter. Het regelwerk zag hij niet zitten, maar 
de bezorging wel. Lekker buiten zijn en fietsen is een 
mooie combinatie. Bij elke uitgave fietst hij een rondje 
van zo’n 90 km van Alphen naar Boskoop en terug, naar 
Ter Aar, Woubrugge en Koudekerk niet te vergeten. Aan 
het eind heeft elke bezorger zijn deel van de oplage om 
in hun wijk te bezorgen. 

Wil je ook vrijwilliger worden bij IVN? 
Bijna de helft van alle IVN-leden zijn ook vrijwilliger. 
Er is altijd wel wat te doen en vele handen maken 
licht werk. Informeer naar de mogelijkheden en 
stuur een mailtje naar secretarisivnalphenaanden-
rijn@ivn.nl .  
Of kijk op https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-
den-rijn/vrijwilligers-welkom ivn.nl/alphenaanden-
rijn 
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Hmm, denk je dan, we gaan de nachtzwaluw niet meer 
horen. We willen hem zo graag zien dat we alle takken 
in de boom afspeuren en zelfs denken hem te zien, 
maar de telescoop wees iedere keer uit van niet……

En ineens om tien over tien horen we een Tjurrrr………
urrrr!! Woooh, dat kan niet waar zijn, woooh wat gaaf 
we horen hem maar kort en willen meer horen…. 
Iedereen helemaal happy, maar wie kan bedenken dat 
voordat we terug lopen naar de auto om 23:00 uur we 
nog veel vaker  Tjurrrr….. urrrr horen uit verschillende 
hoeken en ineens laten ze zich zien! Ze vliegen echter 
best wel een op een afstand. En dan komt er voor mij, 
maar ik durf te wedden ook voor de overige deelne-
mers van de excursie een magisch moment!  Eén van 
de nachtzwaluwen vliegt recht op ons af en  net denk ik 
jeetje ik moet bukken, went hij heel makkelijk naar 
boven en vliegt zo over mij en de rest heen. Woooh wat 
onwijs gaaf!! Zo kicken dit! En mooiere toegift kunnen 
we ons niet wensen.

Nachtzwaluwen spotten

Eindelijk is het zover, zaterdag 2 juli 2022 om 19:15 uur 
parkeren we bij het Pannenkoekenhuis aan de Doorn-
seweg in Woudenberg waar de excursie start!  
Stef Strik, onze natuurgids, vertelt bij aanvang van de 
wandeling de dertien deelnemers wat het programma 
is voor deze avond. We hebben uiteraard in de hoofdrol 
de nachtzwaluw! Afgelopen dagen waren maar liefst 
zes nachtzwaluwen gespot en gemeld bij waarneming.
nl, hopelijk hebben wij dit geluk ook! Nachtzwaluwen 
zijn pas tegen tien uur in de avond actief. Dit betekent 
dat we ons vanaf 19:15 uur tot 22:00 uur vermaakt 
hebben in de bossen rondom Austerlitz. Onderweg 
komen we verschillende zangvogels tegen: Boomkrui-
per, Boomklever, Pimpelmees, Merel, Roodborst, Grote 
bonte specht, Grauwe vliegenvanger.
Rondom Austerlitz op weg naar de Nachtzwaluw spot-
plek zien we de Witte Kwikstaart, Tjiftjaf, Zwartkop, 
Gierzwaluw, Vink, Boompieper, Zwarte Mees, Gaai, 
Zwarte kraai, Boomleeuwerik, Houtduif, Grote Lijster en 
Zanglijster. Vanaf half 10 hebben we op de plek waar 
eerder in de week de nachtzwaluwen zijn gespot onze 
positie ingenomen. Tijdens het wachten zien we al 
knorrend meerdere keren de Houtsnip, Boerenzwaluw, 
Gierzwaluw en de vleermuis (Laatvlieger).

Excursie

Tekst: Anna-Isabel Weterings  Foto’s: Stef Strik, Martijn de Jong
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Nachtzwaluw - Foto uit het archief van Martijn de Jong

Aantal weetjes over de 
nachtzwaluw:
De nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevel-
den, zandverstuivingen en in open plekken in 
dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de 
grond, op de kale bodem.

Hij rust overdag in het verlengde van een tak en is 
door z’n schutkleuren daarmee zo goed als onzicht-
baar. Hij vliegt geruisloos en is wendbaar, biddend 
en dan weer glijdend. In de avond en nacht vangen 
ze grote insecten (nachtvlinders) tijdens de vlucht. 
De nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die 
overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is een zeer 
kenmerkend en karakteristiek ratelend geluid dat 
van ver te horen is. Hij is vrijwel alleen in het don-
ker (of late schemer) en in de broedtijd te horen: 
“Tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....urrrrrrrrrrrrrr” 
Ook slaat hij met zijn vleugels tegen elkaar tijdens 
de balts. Als het mannetje een vrouwtje ziet, ver-
traagt de ratel en roept hij een nasaal “Krullet”.

Workshop Bibliotheek

Zaadbommetjes maken

“Mag ik ook zaadbommetjes maken?”, werd er  
gevraagd door groot en klein. Natuurlijk mag iedereen 
gratis meedoen in het belang van de solitaire bij.  
Er was zoveel belangstelling dat we er een tweede 
workshop aan vast hebben geplakt. Iedereen mocht 
deze zaadbommetjes maken om ze later neer te 
leggen op plekken waar wel wat bloemen mogen 
groeien.  
Tenslotte heeft de solitaire bij stuifmeel nodig.  
Dat kon iedereen zelf zien in het meegenomen  
bijenhotel met doorzichtige buisjes en plexiglas. Veel 
bezoekers hebben al een insectenhotel in hun tuin, 
maar nu zagen ze met eigen ogen hoe de roze  
metselbij zijn kamertjes maakt voor de eitjes, die later 
larf en pop wordt. 
Verbaast over wat moeder bij allemaal moet doen, 
voordat zij 1 eitje kan leggen. Met nog meer plezier 
werden bij elkaar meer dan 300 zaadbommen ge-
maakt van aarde, klei en zaadjes. Daar had iedereen 
wel vieze handen voor over. 
 

Tekst en foto’s Gerda Bonninga
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Klimaat

Al tientallen jaren houd ik een dossier bij van krantenartikelen over natuur, klimaat en milieu. Alles gerangschikt op jaar-
tal, onderwerp en/ of alfabetische volgorde. Dit jaar overtreft het aanbod, na de coronaperiode wordt over niets zoveel 
geschreven dan over deze zaken die samen een probleem vormen voor onze samenleving wereldwijd. Laden en ordners 
puilen uit over deze onderwerpen. Intussen heb ik een goed beeld wat er nog kan om een catastrofe te voorkomen. Het 
moet nu gebeuren en wel universeel. Het gaat ook ons aan, al staat IVN aan de goede kant van een groene toekomst.

Droogte wordt eenDroogte wordt een probleem,  
ook dicht bijook dicht bij huis.

De aarde neemt wraak, de natuur slaat terug.
Wie het wereldnieuws volgt kent de vele krantenkoppen. 
Een greep eruit. “Noordpool 25 graden warmer dan 
normaal/ Gletsjers in de Himalaya smelten/ Graan tekorten 
door verzengende hitte/ Bosbranden in California 
bedreigen eeuwenoude sequoias/ Vroegste hittegolf 
ooit in India en Pakistan/ Natuurbranden teisteren 
zuid-Europa” enzovoort. Geen week zonder weerrecords. 
Golfstromen wijzigen zich; overstromingen op onver-
wachte plaatsen; vruchtbare gebieden veranderen in 
woestijnen; wouden worden gekapt voor meer landbouw; 
tornado’s worden heftiger enzovoort.

Klimaatrapporten zijn verontrustend. Bij 3 graden 
opwarming krijgt Europa onvoldoende drinkwater. 
Zonder regen gaan oogsten verloren, honger ontaard 
zich in oorlog en rampspoed. Economie en ecologie staan 
tegenover elkaar. Natuurherstel en boerentoekomst 
botsen. Er zijn voorstellen om de Nederlandse natuur te 
doen inkrimpen. Weilanden worden zonnevelden.  
We weten allemaal wat we kunnen doen, wat er moet 
veranderen, kranten staan er vol van.  Is er nog een 
keerpunt mogelijk?, jazeker, we moeten zelf beginnen en 
nu van start gaan. Maar ook de politiek, de economie, 
de consument moet een omslag maken. Er is leiding 
nodig en we ontkomen niet aan regels en wetten.

Wat doet dit met ons?  Wat is er al in gang gezet?  
Wat kan er nog meer?
Ons land kent het geluk van een zeeklimaat. We moeten 
alert zijn op de zeespiegelstijging. Tekort aan grondwater 
wordt een probleem, verzilting kan een gevolg zijn. 
Innovatie is nodig voor oplossingen. Transitie moet in 
het teken staan van vergroening, duurzaamheid en 
biodiversiteit. Het klimaatprobleem verdient een eerlijker 
verdeling. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen. Lage 
inkomens moeten compensatie krijgen. Aandeelhouders 
kunnen met minder winst genoegen nemen.  
Consuminderen moet een doel worden. Koop vooral 
producten uit eigen streek en groenten/ fruit van het 
seizoen. Biologische landbouw moet regel worden. 
Bewustwording energietransitie stijgt. Steeds meer 
organisaties streven naar biodiversiteit. Ecologisch 
beheer is goed in gang gezet. Bloemrijke bermen en 
natuurgebieden met elkaar verbinden.  

Tekst: Hans van Dam, Foto’s: Herman Schoemaker

Biologische bestrijding wordt regel. Verbod op verkoop 
bestrijdingsmiddelen in tuincentra. Koop enkel biologisch 
producten, verlaging van BTW kan dat stimuleren. 
Vergroen de eigen tuin, tegels eruit, planten erin. Gazon 
(gemeente) omtoveren in  bloemenvelden en bredere 
oevers. Voorkom waterverspilling, sproeien van de tuin 
maakt planten lui. Droogte dwingt de natuur tot het 
zoeken naar grondwater. Maak gebruik van subsidies 
voor watervoorzieningen (regenton) in eigen tuin. Maak 
een flinke vijver voor wateropvang bij regen. 

Kies voor bodembedekkers tegen uitdroging, gebruik zo 
weinig mogelijk mest. Maak een tuin niet winterklaar, 
wacht tot het voorjaar. Knip plantendelen fijn en strooi 
ze uit. Laat een deel van afgevallen bladeren liggen. Kijk 
naar voorbeeldtuinen, kies ook voor droog minnende 
planten. Verwijder geen mos uit het gazon, het houdt 
water vast. Minder maaien voorkomt uitdroging. 

In het huishouden, kies vaker voor tweedehands. Koop 
wat echt nodig is. Kijk wat er aan recycling te verbeteren 
is. Kies minder voor groei en meer voor verantwoord 
ondernemerschap. Stimuleer de gemeente voor meer 
aanplant van bomen, neem zelf het voortouw. Strooi 
verantwoord zaden uit.

Wij gunnen onze (klein)kinderen toch ook een leefbare 
toekomst met bloemen, insecten en vogels?

Laat IVN een voorbeeld zijn voor het streven naar een leefbare 
wereld. We doen het samen!
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Mijn vervolg op de klimaatcursus  
(gestart november’21)

Klimaat

Voor mij is het belangrijk dat de natuur zonder ingrijpen 
van de mens haar gang kan gaan. Om voldoende 
voedsel voor de wereldbevolking te leveren wordt er 
echter veel ingegrepen. Dit veroorzaakt een spannings-
veld.  Ik leerde op de tuinbouwschool (50 jaar geleden) 
vooral over kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar 
dat heb ik inmiddels volledig achter me gelaten. Ik ben 
nu groot voorstander van biologisch dynamische 
landbouw en daarom lid geworden van VELT  
(Vereniging voor Ecologisch leven en Tuinieren) een 
vereniging zonder winst oogmerk.

Vorig najaar heb ik bij IVN Alphen aan den Rijn de 
klimaatcursus van Gerard Been gevolgd. Aan de orde 
kwam o.a. welke negatieve invloed ons menselijk 
handelen heeft op het milieu en de planeet. Ook heb ik 
boeken gelezen van Naomi Klein ‘No time- verander nu 
voor het klimaat alles verandert’ en ‘De verborgen 
impact - alles over eco-neutraal leven’ van Babette 
Porcelijn, waaraan ook in de cursus aandacht werd 
besteed. Aan het begin van de klimaatcursus stond ook 
een ‘buitenexcursie’ gepland. 

Gerard vroeg ons ‘ kijk eens om je heen en wat is jullie 
indruk van het parkeerterrein?’  We constateerden dat 
het een dorre, kale, grote steenmassa was. Vervolgens 
wees  Gerard  ons er op dat er beter opengewerkte 
bestrating kon komen waar regenwater beter de grond 
in zou kunnen zakken. En dat er meer schaduw gevende 
bomen zouden kunnen komen. En zo rees bij mij het 
plan, omdat ik inmiddels een behoorlijk grote planten-
kennis heb al zeg ik het zelf, en mijn interesse en voor-
keur in van nature in Nederland voorkomende planten 
ligt om dat parkeerterrein te willen vergroenen.

Dat inspireerde mij om als eindopdracht te kiezen voor 
‘Het vergroenen van het parkeerterrein bij Avanti aan 
de Amerikalaan’. Mijn eerste ideeën:
1. Een open gewerkte bestrating met tredplanten  

ertussen ( al of niet actief ingezaaid). Ik heb sinds-
dien een lijst van tredplanten gemaakt van 21 soorten, 
waar nog de beste keuzen uit gemaakt moeten worden.

2. Schaduw gevende en solitaire bomen en expliciet 
geen cultuurvariëteiten. Ik heb een lijst van  
Nederlandse bomen gerangschikt op welke de 
meeste insecten aantrekken. En alleen de exoten, 
die op eigen kracht naar het terrein komen mogen 
een kans krijgen te overleven.

3. Zitbankjes die een rugleuning in het midden hebben 
of een mechaniek waardoor je kan kiezen of je met 
je gezicht naar de zon of in de schaduw wil zitten.

4. De bestrating die eruit gaat deels gebruiken voor 
muurtjes die met leem i.p.v. met cement gemetseld 
worden voor plantengroei. Zoals mossen, varens en 
muurleeuwenbek.

5. Van de rest van het puin een talud maken en bedekken 
met grond, (situering in overleg met een hovenier). 
Een probleem vind ik is dat je in stedelijk gebied  
nauwelijks meer over ‘bodem’ kunt spreken.

6. Eventueel een fietsenhok, overdekt met Sedumdak 
en begroeit met klimplanten. Tot slot 

7. Samenwerken met goede hoveniers en eventueel 
onderhouden door IVN’ers.

Dit was mijn oorspronkelijke plan.

Vlak na de cursus benaderde Nell Spreij mij om mijn 
plan uit te werken. Nell bracht mij ook in contact met 
Chris Groesser. Hij heeft ook de klimaatcursus gevolgd. 
Chris heeft een mooi plan gemaakt dat als onderbouwing 
en presentatie naar de gemeente kon. Alles wat wij tot 
dan toe verzameld hadden hebben we naar Helma Neele, 
coördinator bij de gemeente, gestuurd.  Uiteindelijk 
hebben we een gesprek gehad mevrouw Neele en een 
collega, die tot taak heeft het “plan aanpassing Amerika- 
laan”, waarbij het gebied tussen het eind van de Amerika- 
laan en de N11 deel uitmaakt,  uit te voeren. Bij dat 
gesprek liep ik tegen het probleem aan dat zo’n uitvoerend 
ambtenaar worstelt met wet- en regelgeving en zelf een 
tekort heeft aan planten kennis. Hij meldde dat de 
aanpassing van de Amerikalaan in 2024 uitgevoerd zal 
zijn. (Ik zelf heb er een hard hoofd in.)
Dit is mijn eerlijke verslag. Want meer kan ik niet doen. 
Voor uitvoerende taken ben ik niet geschikt.

Tekst: Marijke Markenstein, Foto: stadengroen.nl
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Klimaat

Over klimaatverandering en de gevolgen daarvan wordt 
veel geschreven in de media, gepraat in vele talkshows 
en we ervaren de extremen in het weer. Lange perioden 
met weinig regen en soms heel hoge temperaturen. 
Grote hoeveelheden regen in een korte periode. Geen 
hele verhandeling in dit stukje maar wel dat de huidige 
snelle verandering te maken heeft met menselijk 
handelen: Wij, als westerse mens, hebben voor alles wat 
we doen energie nodig. Energie in de vorm van brand-
stof voor onze auto’s, brandstof voor het verwarmen 
van onze huizen en brandstof voor het bereiden van 
ons eten. Dit zijn enkele voorbeelden. We ‘verbranden’ 
hiervoor fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie 
en aardgas en dat in grote hoeveelheden. Door het 
gebruik van deze grote hoeveelheden fossiele brand-
stoffen is het probleem van de opwarming van onze aarde 
ontstaan. Kunnen we, als mens, deze veranderingen 
stoppen en omkeren? Voor een groot deel kunnen we 
dat door het gaan gebruiken van duurzaam opgewekte 
energie m.b.v. zon en wind. Hiermee zijn we er echter 
niet. We hebben hiervoor onze natuur nodig. 

Hoe we de natuur kunnen gebruiken wil ik je graag 
vertellen bij de klimaatwandelingen zoals deze op 
zaterdag 3 september gehouden gaan 
worden in het Prinses Irenebos. 

Verzamelen bij de natuurmarkt in het 
Prinses Irenebos 
Info: https://rijnenvenen.op-shop.
nl/10736/natuurmarkt-2022/03-09-2022

Klimaatwandeling 
3 september

Verkiezing  
klimaatburgemeester

Tekst: Chris Groesser, klimaatwandelaar

Van 31 oktober tot 6 november 2022 vindt voor de 
tweede keer de Nationale Klimaatweek plaats. Deze 
week is bedoeld om aandacht te vragen voor klimaat-
verandering en duurzame en klimaatbewuste initiatie-
ven die er al zijn in de spotlights te zetten. Ook dit jaar 
kunt je je weer aanmelden als Klimaatburgemeester 
van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een klimaatbur-
gemeester is iemand die zich in zijn of haar gemeente, 
wijk of buurt inzet om de Co2-uitstoot te verminderen 
of energie te besparen. Dat kan een groot initiatief zijn, 
maar ook iets kleins.
 
Een inspiratiebron voor de buurt, de vereniging of je collega’s. 
Als Klimaatburgemeester zet jij je actief in voor een 
duurzamer Nederland! Wil jij anderen inspireren om 
bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te 
energie besparen? Wil jij actief bijdragen aan een 
groener Nederland? Geef je nú op als de Klimaatburge-
meester voor Alphen aan den Rijn.

Meld je aan 
Inschrijven kan tot 1 oktober 2022 via de 
website nkw2022.nl/klimaatburgemees-
ter/aanmelden. Op deze pagina staat ook 
meer informatie over de spelregels.

Liesbeth van Bemmel is de huidige Alphens klimaatburge-
meester
Liesbeth is samen met haar man eigenaar en oprichter 
van Voedselbos Benthuizen: “Met een 
voedselbos hoef je niet rijk te worden, 
met een voedselbos ben je al rijk.
Bron: https://www.alphens.nl/nieuws/lies-
beth-van-bemmel-is-eerste-klimaatburge-
meester-van-alphen-aan-den-rijn.html

about:blank
about:blank
about:blank
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Jeugd

Vrijdag 10 juni, eindelijk na 2 jaar mag het dan eindelijk 
doorgaan, de slotavond bij onze buur IVN-vereniging: 
IVN Nieuwkoop. Om zes uur ‘s avonds is het een gezellige 
bedoening in de Heemtuin in Nieuwkoop. Alle leden 
van de NatureXplorers zijn aanwezig en al snel is het 
tijd om met z’n allen te eten en het gebouw waar we de 
nacht doorbrengen te verkennen. De Stal, zoals het 
gebouw heet, is een mooie locatie voor natuureducatie 
en de heemtuin is een prachtige plek om te wandelen, 
paddenstoelen te zoeken en allerlei insecten waar te 
nemen.

In het donker aan de slag
Een uurtje voor de zon ondergaat zijn Nicole en Bert 
(van de vlinder werkgroep) aanwezig en geven een 
fantastische presentatie over nachtvlinders. Er over 
praten is natuurlijk één ding maar ze zelf gaan vangen 
dat is toch wel een uitdaging. Met een vlinderemmer en 
een lichtscherm en heel veel potjes om de vlinders te 
vangen wordt het al snel laat.

Rond twaalf uur rommelen de magen weer en wordt er 
een klein kampvuur gemaakt in de natuurspeeltuin. 
Deze zit helemaal achter de heemtuin. Een heel avontuur 
in het donker, want zaklampen... daar is niet aan gedacht. 
Onder het genot van marshmallows en bruin geroosterde 
tosti’s werd er gezellig gepraat. Rond half twee was het 
dan toch echt tijd om Nicole en Bert te helpen de boel 

op te ruimen. Met een grote collectie vlinders en de 
belofte dat ze die de volgende ochtend zouden  
determineren wordt er afscheid genomen.

Kikkerdril met Hints
Na een heel korte nacht was het om acht uur tijd om 
wakker te worden en aan het ontbijt te werken. Eitjes 
koken en bakken op een camping brander, tafeldekken 
(ja jongens daar hoort ook een vork en mes bij). Na een 
gezellig ontbijt was het tijd voor Natuur Hints. Een spel 
dat Willemijn (een van onze begeleiders) gemaakt heeft. 
Er werden drie groepen gemaakt. Een groep moest 
zonder praten uitbeelden wat er op hun kaartje stond. 
Dikke pret met woorden als elvenbankje, reiger en 
kikkerdril.

Nils doet diepteonderzoek in de sloot
Met schitterend zomers weer is er nog tijd om water-
diertjes te gaan vangen en determineren of in de Stal 
SketchUp te doen. Twee bijna gelijke groepen gingen 
lekker aan de slag, binnen bleek het tekentalent van 
enkele toch doorslag gevend te kunnen zijn. Buiten 
werden er slakken, stekelbaarsjes en ja... natuurlijk ook 
een NatureXplorer uit de sloot gevist. Nils in onbalans 
gebracht op een steiger ging er natuurlijk tot z’n knieën 
in. Na wat opdrogen was ook Nils klaar om de aftocht te 
maken naar huis. Het is maar goed dat er geen geur 
pallet kan worden toegevoegd aan dit verslag.

Slotavond NatureXplorers

Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Meld je dan aan bij de  NatureXplorers.  
Op de 2e vrijdagavond van de maand  tussen de 19.00 – 21.00 uur komen ze bij  

elkaar. Je bent een heel schooljaar lid voor € 25,-.
Informatie bij naturexplorers.ivn@gmail.com.

Tekst en foto’s: Gerard Been

about:blank
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Tekst en Foto’s Gerda Bonninga

Jeugd

Informatieborden onthuld tijdens 
waterspektakel voor de jeugd

Op een snikhete zaterdagmiddag werd het nieuwe 
informatiebord bij Onderwater Natuurpark Zegersloot 
onthuld. Het doel van het Palenrif is het boven en 
onder water aantrekkelijker maken van de Zegerplas. 
Wandelaars, fietsers en andere recreanten kunnen 
vanaf de kant genieten van het planten- en vogelleven 
op het eiland. Vanaf de kant zijn ook de scholen van 
witvisjes in het water te zien die het rif met grote waar-
schijnlijkheid zal aantrekken.

Onthulling informatiebord
Om bezoekers te informeren over het leven en de 
biodiversiteit in de Zegerplas, is afgelopen zaterdag een 
nieuw informatiebord onthuld. Voor wethouder  
Relus Breeuwsma was het de eerste officiële onthulling 
die hij deed als wethouder van de gemeente Alphen 
aan den Rijn. “Het is fantastisch om te zien wat hier in 
een aantal jaar in Park Zegersloot is bereikt. Met veel 
vrijwilligers, financiers en vooral heel veel inzet is het 
gelukt om het park nog aantrekkelijker te maken voor 
recreatie. En daarbij hebben ook nog een investering in 
de natuur en biodiversiteit gerealiseerd.”

De onthulling deed Breeuwsma samen met Hoogheem-
raad Thea Fierens. “Dit natuurpark past binnen de wens 
van het Hoogheemraadschap om te streven naar 
gezond en schoon water”, zei Fierens. Daarnaast bena-
drukte zij dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor 
schoon water om daarin ook te kunnen recreëren. Zij 
vroeg de aanwezigen minder micro plastics te gebrui-
ken.
Voor de bouw van het Palenrif is gebruik gemaakt van 
de palen van de drie oude vissteigers. Tussen deze palen 
is een vlechtstructuur gespannen waarop kokosmatten 
gelegd worden. Er ontstaat een half drijvend eiland met 
inheemse waterplanten. Omdat de planten door kokos-
matten groeien, hangen de wortels van deze planten in 
het water. Op deze manier ontstaat een vanaf de kant 
zichtbare en gevarieerde biodiversiteit. Bovenwater is 
een afwisselend plantendek te zien. Dit dient ook als 
rust- en broedplaats voor vogels. 
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Jeugd
Gerda Bonninga 

stopt met  
de Fladderaars

Na meer dan tien jaar met heel veel plezier de 
IVN-jeugdgroep De Fladderaars hebben mogen leiden, is 
het toch tijd om het stokje over te geven aan Maarten 
Hooghiemstra. Wij zijn heel blij dat Maarten de  
coördinatie wil doen. Met veel emotie heb ik alle  
lovende worden en prachtige cadeaus in ontvangst 
genomen. Complimenten ontvangen is niet mijn sterkste 
kant. Ik geef ze liever. 
Maar wat heb ik genoten van alle lieve kaartjes, het ZEN 
pakket, de boeken- en cadeaubonnen. In een woord 
overweldigend. Maar ik draag de IVN-jeugdgroep De 
Fladderaars voor kinderen van 8-12 jaar met een gerust 
hart over. Dank voor alle vertrouwen van de ouders en 
het bestuur van IVN Alphen aan den Rijn. We hebben 
heel veel plezier gehad met de kinderen in alle jaren. 

In september starten de jeugdactiviteiten weer. 
Elke 2e zaterdag van de maand Fladderaars, 8 – 12 jaar. € 14,- per jaar.
Elke 2e zondag van de maand Vlinders, 4-8 jaar. € 2,50 per keer
Elke 2e vrijdag van de maand NatureXplorers, 12-16 jaar. € 25,- per jaar.

Voor actuele informatie kijk op de website https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/jeugdjongeren

Voor aanmelden zie de adressen op pagina 29.

Tekst: Gerda Bonninga, Foto’s: Nell Spreij

Waterspektakel
Tegelijkertijd vond ook het Waterspektakel plaats op en 
rondom de Zegerplas. Beide gasten waren hier zichtbaar 
onder de indruk van. Meer dan honderd kinderen 
waren samen met hun ouders actief op en in het water: 
suppen, snorkelen, varen met verschillende soorten 
kano’s. Of met een vlet en de motorboot van de  
Reddingsbrigade het water op.
Ondertussen werd aan de kant de het waterleven 
onderzocht, konden de kinderen met superbellenblaas 
aan de slag en werd met modder gespeeld. Vanuit het 
bezoekerscentrum De Veenweiden was voor volwassenen 
een ‘Schoon waterwandeling’ langs het diesel- en 
elektronische gemaal en de Kromme Aar. Alle activiteiten 
stonden in het teken van ‘Schoon water’.

Het Waterspektakel werd georganiseerd door IVN Alphen 
aan den Rijn, de Alphense kanovereniging De Kromme Aar, 
de Alphense Duikvereniging Atlantis, Scouting Willem 
Barendsz, de Alphense Reddingsbrigade, de Rotary Alphen 
aan den Rijn en Sunset Beachbar.

about:blank
about:blank
about:blank
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Gelezen

9 juni 2022 – Vuurvlinderroute start bij 
Bezoekerscentrum
Fietsroute door veenweidegebied  
toegelicht. Start bij Bezoekerscentrum De 
Veenweiden Alphen aan den Rijn.
Bron:  
https://www.ad.nl/alphen/snoepen-van-
fruit-en-scrabbelen-bij-vergietmuseum-
deze-route-biedt-meer-dan-de-naam-be-
looft~a76b05ee/

Juni 2022 – Bijzondere dieren in het Bentwoud
Het Bentwoud herbergt veel wat bijzondere 
dieren en vogels. Maar nu zijn ze betrapt 
door wildcamera’s.
Bron: AD - 
https://www.ad.nl/alphen/bijna-niemand-
zag-ze-ooit-maar-deze-camera-betrapt-
verstopte-vossen-en-reeen-op-heter-
daad~a9dbde91/

Juni 2022 – Bijenheuvel in het Prinses Irenebos
In het Prinses Irenebos (park zeger-
sloot-Noord) is een bijenheuvel voor grond-
bijen geopend. De bijenheuvel is 1,5 meter 
hoof en 8 bij 15 meter.
Bron:  
https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/
Juni_2022/Bijenheuvel_in_het_Prinses_Ire-
nebos

20 juni 2022 – Palenrif geopend in Zegerplas
Het palenrif heeft als doel het boven en 
onder water aantrekkelijker te maken van 
de Zegerplas. 
Bron: https://www.nieuwsinalphen.nl/re-
gio-nieuws/params/post/4085406/

20 Juni 2022 – Toezicht Reddingsbrigade Zegerplas
Dankzij ondernemers rond de plas kan de 
Alphense Reddingsbrigade weer toezicht 
houden bij de plas. Voorlopig is het nog een 
pilot en alleen in de weekenden. 
Bron: https://www.ad.nl/alphen/reddingsbri-
gade-houdt-na-jaren-weer-toezicht-bij-zeger-
plas-het-geeft-de-badgasten-rust~a8f9f039/

Wat doet een werkend lid van Vrijwillig Landschaps- 
Beheer in een lange hete zomer wanneer er niets te 
beheren valt? De bomen staan in volle glorie mooi en 
sterk te zijn, het riet groeit perfect in het gelid tot grote 
hoogte. Het gras op vochtige en schaduwrijke plaatsen 
reikt tot volle wasdom.

Dat wordt dus genieten.

Er zijn geen zware onweersbuien die het rijke groen 
verpletteren. Alleen op droge klei verpietert het gras tot 
een minimum.

Wel is ten gevolge van ruim twee jaar Covid-maatregelen 
het buitengebied ontdekt door de bewoners van de 
grotere dorpen en groeikernen. Massaal gaat men over 
tot de exploitatie van wat eerder verguisd werd tot 
horizonvulling. De paden over dijken, dammen en 
restgebiedjes raken gevuld. De menigte aan allerlei 
vogels, standvogels dan wel tijdelijke verblijvers, wordt 
met lenzen bespied en vastgelegd. Het buitengebied, 
óns buitengebied, wordt ontdekt en gewaardeerd.  
Onze groene omgeving, ons eigen vakantieoord zonder 
Schiphol-stress met wacht- en vlieguren.
Ga hier eens op pad!

Buitengebied ontdekt
Tekst: Henk Jan Habermehl

5 juli 2022 – Voedselbos bij kinderboerderij Zegersloot
Nu het voedselbos Gnephoek is verdwenen heeft 
de gemeente plannen om een voedselbos bij de 
kinderboerderij te creëren.
Bron: www.nu.nl/alphen-aan-den-rijn/6210512/
voedselpark-bij-kinderboerderij-zegersloot-best-
maar-het-kan-nog-even-duren.html

14 juli 2022 – Ringslangen in Park Zegersloot
De ringslangen in de omgeving van het bezoekerscentrum zijn 
duidelijk herkenbaar aan de witgele strepen over 
zijn rug. Ringslangen zijn ongevaarlijk. Ze kunnen 
wel bijten, maar zijn niet giftig.
Bron: 
https://bc-deveenweiden.nl/ringslangen-in-zeger-
sloot/

21 juli 2022 – Reëengezin gespot rondom Nieuwkoopse Plassen
Natuurmonumenten schat dat in heet plassen- 
gebied naar schatting dertig reëen voorkomen.  
Ze zijn echter zelden te zien in het open veld.
Bron: https://www.ad.nl/alphen/schattig-en-bij-
zonder-reeengezinnetje-gespot-rond-nieuwkoop-
se-plassen~aaa3b5934/

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.

Bijenheuvel in het Prinses Irenebos

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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about:blank
about:blank
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about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Excursie
Fietstocht Bentwoud

Startpunt vanaf kinderboerderij de Contactweide. De 
eerste stop was een bloemenvak langs de Snijdel- 
wijklaan, in beheer bij IVN Vrienden van het Heempad. 
Deze strook bevat veel planten die vlinders en bijen 
trekken, zoals Buddleya’s en Geoord Helmkruid. De 
eerste voltreffer was een Kolibrivlinder. Bij de volgende 
stop vertelde Pieter iets over de historie van het Bent-
woud en de teloorgang van een deel door de aanleg 
van de Verlengde Bentwoudlaan. Pieter is zeer betrokken 
bij de ontwikkeling en fel tegenstander van deze weg 
(net als ondergetekende) en pleit voor het plan van het 
Molenberaad. Toen het onderwerp iets teveel tijd 
dreigde in te nemen, merkte een deelnemer terecht op, 
‘wij zijn hier voor niet voor een politieke opvatting maar 
voor de natuur’.

We pakten onze fiets en namen voor het eerst een 
andere route, richting noordoost. Dit in plaats van de 
zuidwestelijke route, meer georiënteerd op vogelwaar-
nemingen. Pieter wist een plek waar het Oranje Haviks-
kruid een plek had gevonden in het Bentwoud. Fietsen 
werden geparkeerd en de rest van de excursie werd 
wandelend afgelegd. Het Oranje Havikskruid is van 
oorsprong een Europese bergplant, door tuinliefhebbers 
ontdekt en vanuit tuinen ontvlucht naar bermen en 
grasvelden. De plant voelt zich thuis op zonnige, grazige, 
vochthoudende plekken tot zelfs steenachtige bodems. 
De eerste waarneming is bekend uit 1840 gevonden op 
een Studentenpad in Leiden. Tijdens deze wandeling 
werden meer dan 70 soorten bloeiende planten gezien. 
Het noemen van al die namen duizelden bij de gemid-
delde deelnemer, maar het gaf wel een beeld van hoe 
belangrijk het Bentwoud is als groene parel in het 
Groene Hart van Holland. 

Tekst: Hans van Dam, Foto’s: Dick Warmerdam, Foppe Jan Japenga

Geoord Helmkruid Zwanenbloemen Buddleya’sHopklaver

Als afsluiting de hoogtepunten van de waarnemingen. 
We zagen o.a. Slangenkruid, Paarse Morgenster, Bonte 
Wikke, Ruige Lathyrus, Venkel, Pastinaak, Hopklaver, 
Cichorei, Wilde Peen, Gele Kamille, Zwanenbloem, 
Watermunt, Glad Walstro, Blaassilene, Speerdistel en 
veel meer. Een van de deelnemers ontdekte de Gevlekte 
Rietorchis. De Slipblad- en Grote Kaardenbol (be-
schermd!) hebben beiden hun plek veroverd in het 
Bentwoud.
Voor de vogelaars hebben we toch nog de zang ge-
hoord van Fitis, Zwartkop, Tuinfluiter, Merel, Zanglijster 
en Grasmus. Geen Roerdomp, maar wel de fraaie 
zweefvlucht van de Bruine Kiekendief.
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Planologie

Algemeen over groen in Alphen aan den Rijn:
Belangrijk voor IVN is dat er in Alphen aan den Rijn 
werk gemaakt wordt van toegankelijk, mooi en kwalita-
tief groen en dat daarbij het onbruikbare/niet waarde-
volle groen wordt veranderd. Van dit onbruikbare/niet 
waardevolle groen is er teveel.  Bij nieuwe ontwikkelin-
gen zou er kwalitatief hoogwaardiger, aantrekkelijker 
groen gemaakt moeten worden. Met meer diversiteit in 
soorten en maten beplanting waardoor het groen 
aantrekkelijker, bruikbaarder en mooier wordt. 

Zoek daarbij in de bebouwde omgeving naar oplossingen 
die aan de ene kant de natuurlijkheid en biodiversiteit 
vergroten en daarmee tegelijkertijd de aantrekkelijk-
heid en bruikbaarheid van dit groen verbeteren. Maak 
bijvoorbeeld meer ‘tiny forests’

Over de intensiveringsvisie:
Er staat er behoorlijk veel in de intensiveringsvisie over 
vergroenen en maatregelen om groen te bewerkstelligen 
bij verdichting. Maar hoe dit zal worden waargemaakt 
staat er niet in. De ervaring van IVN’ers is dat wanneer 
er geen heldere normen zijn groen en natuur al snel 
wordt gezien als sluitpost. IVN pleit voor een soort van 
normering. Zoveel m2 groen voor iedere inwoner, waar-
bij dat groen ook voldoet aan kwaliteitsnormen. Leg 
daarbij ook goed vast welk groen dat er nu is altijd 
behouden blijft. De hoofdgroenstructuur bijvoorbeeld. 
Nu lijkt het in de schetsen al wel dat er stukjes van de 
hoofdgroenstructuur worden opgeofferd.

Bouw en groen combineren
Bij nieuwe gebouwen altijd voorkeur geven aan gebouwen 
waarbij toegankelijk groen een prominente plek heeft. 
In de drie voorbeelden van verdichten (laagbouw, 
middenhoogbouw met binnentuin en hoogbouw met 
parkeerplekken en tuin), ziet de middenhoogbouw met 

binnentuin er het meest aantrekkelijk uit. Voor bewoners 
gebouw, voor bewoners uit buurt en voor de natuur die 
je hiermee creëert. Verder zou je op en aan gebouwen 
ook veel meer groen moeten verbinden. Op daken, aan 
de wanden. Dit groen zou vervolgens ook nog eens 
zoveel toegankelijk moeten zijn voor iedereen (open-
baar bereikbare daktuin)

Aandacht voor de plinten
Verder is een belangrijk onderdeel in het vergroenen 
van een omgeving, de plint van de gebouwen. Plinten 
zijn nu vaak onaantrekkelijk, met veel steen en weinig 
groen. Deze plint is wel bepalend voor de beleving van 
het gebouw/de straat/de buurt. Besteed hier dus meer 
aandacht aan zorg daarbij voor een groene plint. Zo 
werk je aan een mooiere omgeving en prettiger omge-
ving voor iedereen.

Om op deze manier meer en beter groen te kunnen 
maken moet je volgens IVN werken met normen en een 
aantal spelregels. Anders lukt dat niet en is de kans 
groot dat er of geen of groen van slechte kwaliteit 
wordt ontwikkeld. 

De vrees van IVN
IVN vreest dat verdichting toch zal leiden tot minder 
groen en ook dat het groen dat wordt gerealiseerd van 
weinig waarde zal zijn (gazons, vooral solitaire bomen, 
etc). De kans is groot dat zo groen verdwijnt voor 
initiatieven, dat er bij de ontwikkelingen weinig (waar-
devol) groen wordt gerealiseerd en dat het groen in 
Alphen juist minder wordt.
 

Meer en meer divers groen in  
Alphen aan den Rijn

Tekst: Auke Lever, Foto’s: diverse websites: WUR, groengroeien.be, groenvandaag.nl, waterklaar.nl

De gemeente Alphen aan den Rijn is deze zomer intensief bezig met planvorming over het groen in de 
gemeente. IVN Alphen aan den Rijn denkt daarbij graag mee. Hieronder een samenvatting van onze 
ideeën en input op dit gebied.

Voorbeeld: Nu is er veel openbaar gras dat vaak 
gemaaid wordt. Dat is saai en eenvormig. Of een plein 
met op enkele plekken een boom. Dat kan veel fijner, 
biodiverser en mooier. Daardoor wordt het groen ook 
al snel meer bruikbaar/leuker voor bewoners. Een 
groener plein met meer bomen en schaduw wordt 
meer gebruikt. Van saai gemaaid gras kun je ook een 
meersoortige/biodiverse groenstrook maken. Met 
meer planten, insecten, bodemleven. 
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Uitbreiding van groen is juist nodig 
Want als er meer inwoners bij komen is juist meer 
groen nodig. Waar komen die nieuwe parken? Waar 
komen nieuwe groene zones? Waar komen nieuwe 
natuurgebieden? Daar staat niets over in deze visie 
maar als je dat soort zaken niet van tevoren plant en 
alleen maar kijkt naar de verdichtingsinitiatieven, dan 
verdwijnt er zeker groen en komt er niets bij.  Dat ziet 
IVN ook in andere steden. Door het volbouwen van 
steden is de afgelopen jaren groen in steden verdwe-
nen. Met  alle gevolgen van dien.  

Benut de kansen die er al zijn
Veel groen in Alphen aan den Rijn is van niet zo hoge 
kwaliteit. Door daar met bomen, struiken en minder 
maaien mee aan de slag te gaan, verhoog je de kwaliteit 

van deze bestaande stukken. Zet wat dat betreft als 
gemeente je groene bril op en maak er wat mooiers 
van. Dat is ook iets wat veel inwoners uit de gemeente 
van harte ondersteunen. Tegelijkertijd werk je zo aan 
klimaatadaptatie (grond wordt meer een spons en je 
maakt zo hittestress oplossingen)

Advies van IVN
Maak per deelgebied een uitwerking van het: gewenste 
groen, natuur en de mogelijkheden die daarbij voor 
bewoners gegeven worden. Zorg ervoor dat er ook 
binnen de gemeente meer ecologische kennis aanwezig 
is om dit op te kunnen zetten, te bewaken en te  
beoordelen. Het aanstellen van een stadsecoloog zou 
een stap kunnen zijn die je daarbij als gemeente kunt 
zetten. 
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Excursie

Vlinderen in de  
Viroinvallei

Tekst en foto’s: Sabine van der Lugt en Anna Isabel Weterings

Als vlinders in de warmte vliegen, flitsen ze aan je 
voorbij. Het is dan soms lastig om ze rustig te fotografe-
ren. We hebben hierdoor met z’n allen aardig wat 
sd-kaartjes vol geschoten. Vlinders laten zich eigenlijk 
het beste heel vroeg in de ochtend fotograferen. Dus 
een paar die-hards waren al om 7 uur ‘s ochtends in het 
veld om de vlinders op de korrel te krijgen. En dat na 
een late avond nachtvlinderen.

In 3 dagen tijd zijn we op verschillende prachtige plek-
ken geweest zoals Vireux-Molhain, Vironval-Nismes, 
Bois de Treignes en Fondry des Chiens. Het is een 
adembenemend landschap met een unieke biotoop.

Een greep uit de lange lijst die we hebben gezien: 
Dambordje, Hooibeestje, Braamparelmoervlinder, 
Rotsvlinder, Groot geaderd Witje, Adonisblauwtje, 

De Viroinvallei ligt in het meest westelijke deel van de 
Belgische Ardennen. Net boven de grens met Frankrijk. 
Naast het typische Ardense boslandschap bestaat 
de Viroinvallei uit honderden kloven (fondry’s) en 
kalkrijke schrale graslanden. Doordat er naast de 
kalkrijke bodem ook een microklimaat heerst, 
bloeien er zeldzame planten, zoals Grote Muggen- 
orchis, Bergnachtorchis en Bijenorchis. Maar boven-
al zie je er de prachtigste vlinders.

En precies om die reden zijn een aantal leden van de 
Vlinderwerkgroep half juni een weekend naar deze plek 
toe gegaan. Gewapend met camera’s en macrolenzen 
gingen we op pad. Het weer was prachtig. Zonnig en 
warm. Boven de 20 graden en dus ideaal om vlinders te 
fotograferen. 

Dambordje Vuursteenvlinder



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. Kin deren 
kunnen kennismaken met de diverse dieren, zoals een 
shetlandpony, geitjes, kipjes, eenden en een ezeltje.
Op de Kake lhoeve 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!

(Advertentie)
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Boterbloempje en het Klein Boswitje. Naast ál die prachti-
ge vlinders hebben we ook veel hommels, bijen en bos-
beekjuffers gezien. Want die profiteren uiteraard ook van 
het bijzondere landschap in de Viroinvallei. 

Nachtvlinderen met licht, trechter en eierdozen
Nachtvlinders zijn vaak minder opvallend gekleurd, maar 
er bestaan ook hele felgekleurde nachtvlinders. Om echt 
zeker te weten of je een dagvlinder of een nachtvlinder 
hebt gezien, kan je kijken naar de voelsprieten (antennes) of 
de stand van de vleugels.  
  Knopjes bovenaan de antennes betekent een dagvlin-
der.
De meeste nachtvlinders leiden een verborgen leven. Er 
zijn echter een paar manieren om ze toch te zien te 
krijgen. De methode die wij gebruikten deze nacht was de 
lichtval; een grote bak gevuld met eierdozen waarop een 
soort grote trechter bevestigd is met daarboven een felle 
lamp. Nachtvlinders komen op de lamp af en fladderen 
er omheen, totdat ze per ongeluk door de trechter vallen 
en in de bak terecht komen. Zodra ze in de bak zijn 
gevallen gaan ze tussen de eierdozen zitten. 
Binnen no time konden we de hoeveelheid nachtvlinders 
die op ons lichtval afkwam niet meer aan. Na midder-
nacht was het helemaal overweldigend! Zo veel nachtvlin-
ders, een lust voor de echte vlinderaar! We keken onze 
ogen uit en zo bijzonder allemaal. De ene nachtvlinder 
nog mooier en meer bijzonder dan de ander.

23 soorten in 2 uur tijd
De lichtval trok niet alleen vlinders aan, maar ook andere 
mooie insecten zoals de meikever.  In 2 uur tijd hebben 
we 23 soorten nachtvlinders gezien. Een kleine opsom-
ming van onze waarnemingen: Dennenpijlstaart, Bonte 
Marmeruil, Veelvraat, Bonte Beer, Vuursteenvlinder, 
Bruine Sikkeluil, Meidoornblakroller, klein Avondrood, 
Groene eikenbladroller, Oranje Bruinbandspanner

Naast al het moois wat we gezien hebben, was het een 
ontzettend leuke en gezellige ervaring met elkaar. Stef: 
bedankt voor de organisatie. 
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Jeugd

Hier begint de zee
De negentien Fladderaars bezochten dit voorjaar het 
gemaal De Kromme Aar en waren onder de indruk dat 
als dit gemaal stopt met pompen, dat dan de kans dat 
de wijk Ridderveld blank komt te staan, heel groot is. 
We discussieerden over de weg van het water en alles 
wat zich in het water bevindt. Via de Kromme Aar, naar 
de Zegerplas en het Aarkanaal en zo de Oude Rijn in. 
Op naar het laagste punt en dat is de zee. Dus alles wat 
er in het water ligt komt zo in de zee!

Alle kinderen hebben vanochtend thuis schoon water 
gebruikt: om tanden te poetsen, thee of water te drin-
ken, de WC door te spoelen. En al dat water wat we 
gebruiken en verbruiken moet ook weer gereinigd 
worden. Wim Tuijn (Rotary Alphen aan den Rijn) vertelde 
dat hij vroeger aan de Oude Rijn woonde hij tussen de 
drollen en het toiletpapier zwom. Het water werd toen 
nog niet gezuiverd. Marjon Verkleij vertelde dat we heel 
blij moesten zijn met het Hoogheem-
raadschap dat op alle manieren zorgt 

Tekst en foto’s: Gerda Bonninga

voor een goed watersysteem.  
Indrukwekkend was het dieselgemaal, het oude gemaal 
dat onderhouden wordt door Wim Egdom. Hij is eige-
naar en helemaal gek van dit historische dieselgemaal 
uit 1943. Hij liet het gemaal ook nog voor ons draaien. 

Daarna onderzochten de kinderen het water in de 
buurt van het gemaal. De tegel “Hier begint de zee” van 
de Fladderaars wordt voor de brug bij het golfterrein 
geplaatst als herinnering 
aan deze wandeling, 
maar ook om alle bezoe-
kers hier te attenderen 
dat het vuil ook echt in de 
zee stroomt. 
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Film – De fascinerende wereld van Bomen
Zo. 18 september 14.30 – 16.00 uur 
In de film ‘De fascinerende wereld van bomen’ van de hand 
van Monique Smulders maak je kennis met de soorten 
loofbomen die je in 
Nederland tegen kunt 
komen en de planten 
en dieren die rond 
deze bomen leven. 
Locatie:
Bezoekerscentrum 
De Veenweiden 
Toegang gratis 
Aanmelden bij: info@bc-deveenweiden.nl

Film – Landschapsverhalen uit het Groene Hart
Zo. 16 oktober 14.30 – 15.20 uur 
Een film van ‘Struinen en Vorsen’ , een samenwerkings- 
verband van ondernemers en organisaties die het agrari-
sche cultuurlandschap tussen Gouda, Alphen aan den Rijn, 
Woerden en Oudewater promoten door het aanbieden van 
duurzame (agro)recreatieve activiteiten. In de hoofdrollen 
het kalme landschap, het grillige water en de weerbare 
streekfiguren. 
locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
Toegang gratis 
Aanmelden bij:  
info@bc-deveenweiden.nl

Bezoekerscentrum
Film agenda BC

Tot en met half oktober bloeit het Bezoekerscentrum 
De Veenweiden als nooit tevoren. Tijdens de expositie 
‘Bloemenpracht’ van de uit Oegstgeest afkomstige 
Truus Serdijn is er een ware explosie van kleuren te 
zien. Mede geïnspireerd door deze bloemenpracht, 
laat Adrie Zaalberg haar glasobjecten voor binnen en 
buiten zien. Schilderen is voor Truus Serdijn geen vak 
van negen tot vijf. Het is veel meer een ontembare 
inspiratie van creativiteit, die niet tijd gebonden is. Na 
een periode van minimalisatie van kleur en figuratie, 
komen de kleuren tegenwoordig weer spontaan terug.  

In een roes
“Is er geen thema, dan schilder ik als het ware ‘in een 
roes’, waarbij de handelingen van het schilderen 
intuïtief worden gestuurd”, aldus Truus Serdijn. “Het 
verandert regelmatig van gedaante. Het eindresultaat 
is dan ook een vorm van gecontroleerde emotie. Ook 
gebruik ik de visuele werkelijkheid, omdat abstractie en 
figuratie, materie en idee, zich goed laten samenvoegen.” 
Het eindresultaat komt volgens de kunstenares voor 
een groot gedeelte tot stand door een nauwkeurige 
bestudering van het onderwerp. “Schilderen is voor 
80% kijken en voor 20% doen.”  
 
De glaskunst van Adrie Zaalberg vormt een mooie 
blijkvanger in de tuin of op het balkon. De technieken 
die zij gebruikt zijn glasfusie en glas in lood. 

Uitbundige  
bloemenpracht

Tekst: Ria van Oeveren

Contactpersonen Bezoekerscentrum De Veenweiden
Wat Coördinator Contact
Bestuur René Vrugt (voorzitter), 

Irma Brugmans (secretaris)
Foppe Jan Japenga (penningmeester)
Antoon Zonneveld (IVN-vertegenwoordiger)
Evert Mol
Pieter Verkade
Joost van Beek

secretaris@BC-deveenweiden.nl

Gebouwonderhoud Pieter Verkade Arch.p.verkade@planet.nl
Tuingroep Eline Keppel elinekeppel@gmail.com
Activiteitencommissie Evert Mol eefmol@planet.nl
Gastvrouwen/heren Frits Teule fritsteule@gmail.com
Burgemeester Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Mijn Tuin

Rond ons huis is het een feest van leven, mieren, spinnen, 
vliegen, vlinders, pissebedden en wormen in de biobak. 
Het nachtleven met dwergvleermuizen (nest is in de 
spouwgaten), motten en nachtuilen, eten en gegeten 
worden. Slakken houden na regen een orgie. Een egel 
pakt die nacht zijn kans. Kikkers en padden zijn er volop, 
dankzij takkenrillen waaronder ze zich verschuilen en een 
waterpartij voor afzetting van hun eitjes. De heggenmus 
vindt zijn plek in de klimophaag. De merel zingt in de 
hoogste top. De winterkoning heeft een geheime nestplek 
in mijn achtertuin. Het grootste geluk is de terugkeer van 
de huismussen. Over een paar weken komen de dagvlinders 
de buddleya’s bezoeken. Als de lijsterbessen rijp zijn is er 
een alcoholparty van groepen spreeuwen. Als in de herfst 
hulstbessen rijp zijn strijkt een groep koperwieken neer 
voor hun jaarlijks eetbezoek. Het is dan ook tijd voor de 
laatste vlinders, de atalanta’s die massaal de nectar van 
de klimopbloemen komen drinken, ook smulpartijen voor 
bijen en wespen die van deze zoetigheid houden. Voor 
ons geen wekelijkse raamzeem activiteiten, geen kat die 
de vogels wegjaagt, geen hond die we uit moeten laten 
en waarvoor we ‘blaftaks’ betalen. Over biodiversiteit 
rond ons huis hebben we niet te klagen. Willen we meer, 
dan is er het Gouwebos op loopafstand en voor het 
Bentwoud pakken we de fiets. Al biedt men mij een 
miljoen, ons huis is onbetaalbaar en niet te koop, wij 
leven in een biotoop en zijn er zelf onderdeel van.

Een feest van leven in de achtertuin
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NGO

Het eerste grote blok van de NatuurGidsenOpleiding 
Alphen Nieuwkoop hebben we afgerond. Jammer 
genoeg is er een deelnemer gestopt met de opleiding. 
Maar we gaan met 28 deelnemers verder.  

Wat een prachtige sprekers hebben een lezing gegeven. 
De meesten zijn ook nog met ons op pad gegaan om 
ons te laten ontdekken wat hun passie is. We bezochten 
de Rietsnijder op de Nieuwkoopse Plassen, Natuurge-
bied De Ruygeborg en de IVN Heemtuin in Nieuwkoop. 
Martijn van Schie, de ecoloog van Natuurmonumenten 
nam ons op een avond mee in de boot om de verban-
den te laten zien in het beheer, maar hij liet ons vooral 
de stilte op de plas beleven. Tijdens de rust zagen we 
een ree lopen en een roerdomp vliegen, we hoorden de 
koekoek. Een unieke ervaring. 

We bezochten de Molenviergang in Aarlanderveen en 
de broedende weidevogels bij Frank en Karina Luyben. 
Bram Koese en Gerard Korthals namen ons mee in de 
wereld in en aan de slootkant en in de  bodem. Prachtige 
ontdekkingen werden er gedaan. Ook Boswachter John 
Pietersen vertelde met veel enthousiasme over de 
zoogdieren in de regio. En een prachtige afsluiting in 
Gouda waar we op zoek gingen naar stoepplantjes in de 
oude straten en langs en in de grachten. 

Bijzonder is dat er al veel ervaring wordt opgedaan in 
het gidsen. Vier excursies met telkens vier gidsen in 
opleiding, die de deelnemers een fantastische avond 
gaven met het bezoek aan de purperreigers die terug-
keerden naar hun slaapplaatsen. En ondertussen mochten 
wij ook nog de ijsvogels zien. Er worden wandelingen 
ontwikkeld en gegeven. Er wordt al gegidst in diverse 
natuurgebieden rondom Woerden, maar ook op het 
Zonneveer. 

NGO Alphen-Nieuwkoop  
ligt op koers

Tekst: Gerda Bonninga

Ondertussen worden door de deelnemers (nacht)
vlinder-, tuinvogel- en plantentellingen gedaan. En zelfs 
tijdens hun vakantie worden in de groepsapp foto’s 
gedeeld van unieke ervaringen.  

Wat een potentie zit er in deze groep. Als kernteam zijn 
wij heel blij met deze groep mensen. Maar ook zijn wij 
heel blij met alle sprekers die bijna allemaal belangeloos 
de lezingen gaven. Natuurlijk kreeg iedereen een 
attentie voor hun inspanning. Maar zonder al deze 
sprekers zouden wij de NGO-deelnemers niet deze 
ervaring kunnen bieden.  En niet te vergeten de mentoren, 
die met de deelnemers hun gebied in gaan en hen 
helpen met het volgen van hun vierseizoenen gebied. 
Eind augustus starten wij met blok 2. We staan met 
elkaar te popelen om weer te beginnen. 
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Excursie – Rondje Molenviergang Aarlanderveen
Zo. 4 september 14.00 – 17.00 uur
De molenviergang Aarlanderveen is de enige nog werkende 
molengang in de wereld. Bij deze wandeling voel je hoe zompig 
de polder onder je voeten is en zie je met eigen ogen hoe wind 
en wieken het water wegmalen. Trek stevige schoenen aan, we 
gaan dwars over het veld en over sloten.
Start: Vanaf parkeerterrein kruising Kerkvaartsweg en  
Achtermiddenweg Aarlanderveen. (N231 hm paal 1.6)
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Workshop – Plastic-jagers met IVN (schone rivieren)
Vr. 9 september 15.30 – 16.30 uur
In actie komen voor plasticvrije rivieren – dat begint gewoon bij 
jou thuis of op straat. We gaan op ’plastic-jacht’ en maken van 
het bruikbare afval een kunstwerk.
Locatie: 
Bibliotheek Rijn en Veenweiden, Kade 10, Alphen aan den Rijn
Gratis, voor kinderen 6 – 12 jaar o.l.v. IVN Alphen aan den Rijn
Aanmelden verplicht bij: rijnenvenen.op-shop.nl

Jeugdactiviteit – Safari in de (moes)tuin
Za. 10 september 9.15  - 11.45 uur
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen 
voor de natuur. Zoek mee en ontdek welke kleine beestjes bij 
hou in de buurt de bodem gezond houden.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: zie lidmaatschap Fladderaars (8-12 jaar)
Aanmelden bij: fladderaars@gmail.com 

Jeugdactiviteit – Kijk waar je loopt …
Zo. 11 september 14.00 - 15.45 uur
Is alle grond hetzelfde? En wie wonen daar? Kom het ontdekken: 
pissebedden, springstaartjes, duizendpoten en nog veel meer.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: € 2,50 per keer voor kinderen van 4  - 8 jaar. 
Aanmelden bij: ivnvlinder@gmail.com 

Excursie – Vogels van Noord-Holland
Zo. 11 september 08.00  - 17.00 uur
Voor de vroege soorten is de vogeltrek al begonnen. Ideale plek-
ken zijn de ondergelopen bollenveldjes in Noord-Holland om de 
steltlopers te spotten. Bij voldoende tijd rijden we ook naar de 
oostkant en proberen we de Reuzenstern te vinden.
Deelname gratis.
Aanmelden bij: vwgalphen@live.nl 

Excursie – Wandeling over de Varkenskade
Zo. 18 september 14.00 – 17.00 uur
De Varkenskade is sinds 2013 een boerenwandelpad. Afhankelijk 
van het weer nemen we de uitgebreide route (8,3 km) of de korte 
route. Onderweg vertellen we over de historie van dit cultuur-
landschap in verhouding met de natuur. We lopen over onver-
harde paden door de polder. Laarzen of stevige wandelschoenen 
is aanbevolen.
Start: Kaasboerderij fam. Verkleij, Ridderbuurt 55a
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Agenda

Excursie – Wat bloeit er nog of alweer?
Za. 24 september 10.00 – 12.00 uur
We beleven de overgang van zomer naar herfst, zien de eerste 
paddenstoelen, bladeren verliezen hun groen en kleuren rood, 
oranje en geel. De eerste wintergasten (vogels) zijn gearriveerd.
Start: Contactweide, Snijdelwijklaan 6 Boskoop
Deelname gratis.
Aanmelden bij: janny@countrygazette.nl

Excursie – Vleermuizen Zegerslootgebied
Vr. 30 september 19.30 – 21.00 uur
Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleermuizen 
langs de Kromme Aar in het Zegerslootgebied.
Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29) 
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Excursie – Vogeltrek langs de Zuid-Hollandse Kust
Zo. 2 oktober 07.00  - 15.00 uur
Bij gunstige weersomstandigheden kun je aan de Katwijkse kust 
vele duizenden vogels voorbij zien vliegen. Net na zonsopkomst 
kun je grote groepen Vinken, Lijsters, Koperwieken en Mezen zien. 
Naast een telpost zullen we nog het nabijgelegen Meijendel of 
Berkheide bezoeken. We gaan hier op zoek naar Zwarte Mees, 
Kuifmees en wellicht een Bladkoning.
Deelname gratis.
Aanmelden bij: vwgalphen@live.nl 

Excursie – Vleermuizen Zegerslootgebied
Vr. 7 oktober 19.30 – 21.00 uur
Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleermuizen 
langs de Kromme Aar in het Zegerslootgebied.
Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29) 
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Jeugdactiviteit – Vleermuizen spotten
Za. 8 oktober 19.00  - 21.15 uur
We gaan ’s avonds met elkaar op pad, gewapend met zoeklichten 
en batdetectors. Nog nooit zag en hoorde je een vleermuis zo 
dichtbij.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: zie lidmaatschap Fladderaars (8-12 jaar)
Aanmelden bij: fladderaars@gmail.com 

Jeugdactiviteit – Waar blijven ze?
Zo. 9 oktober 14.00 - 15.45 uur
Vogels overwinteren, zoals de ooievaar. Weet jij waar ze naar 
toe gaan?
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: € 2,50 per keer voor kinderen van 4  - 8 jaar. 
Aanmelden bij: ivnvlinder@gmail.com 

about:blank
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Foto: Herman Schoemaker

Excursie – Paddenstoelen zoeken en bekijken
Zo. 16 oktober 14.00 – 16.00 uur
De paddenstoelen laten in volle omgang en in vele soorten zich 
zien. We gaan er zoveel mogelijk zoeken. Vooral kinderen hebben 
een fijne neus waar ze staan.
Start: Parkeerterrein Bowling Sportlaan 3, Alphen 
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Excursie – Paddenstoelen zoeken in Het Gouwebos
Za. 22 oktober 10.00 – 12.00 uur
We hebben de mooiste plekken van vorig jaar onthouden en gaan 
zien of ze er weer staan. Neem spiegeltje, loep en/of fototoestel 
mee. Een spannende wandeling, ook voor de je ugd.
Start: Contactweide, Snijdelwijklaan 6 Boskoop
Deelname gratis. 
Aanmelden bij: janny@countrygazette.nl

Excursie – Kust van Noord-Holland 
Zo. 23 oktober 08.00  - 17.00 uur
Bij ‘De Putten van Petten’ gaan we diverse steltlopers spotten. 
Door de duinen bij de Hondsbossche Zeewering trekken op goede 
dagen grote groepen zangvogels. Ook over zee zijn er goede 
kansen om wat moois te zien.
Deelname gratis.
Aanmelden bij: vwgalphen@live.nl 

Stadswandeling – Stadsnatuur in de herfst
Za. 5 november 11.00  - 13.00 uur
De gidsen van het Stadsgilde en IVN nemen u mee door de stad. 
Naast de geschiedenis ook aandacht voor de steeds veranderen-
de stadsnatuur. Wat treffen we nog aan aan bloeiende planten. 
Waar zijn de vruchtdragende bomen/struiken en vogels?
Start: (bij de trappen) Oude Stadhuis, Burgemeester Visserpark 
Deelname gratis.
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl 

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

website ivn.nl/alphenaandenrijn.

Workshop – Braakballen uitpluizen 
Vr. 11 november 15.30 – 16.30 uur
Als een echte detective onderzoeken wat uilen hebben gegeten. 
De haren, veren, botjes en schildjes braken de uilen in de vorm 
van braakballen. Wat zit daar in?
Locatie:  
Bibliotheek Rijn en Veenweiden, Kade 10, Alphen aan den Rijn
Gratis voor kinderen 6 – 12 jaar o.l.v. IVN Alphen aan den Rijn
Aanmelden verplicht bij: rijnenvenen.op-shop.nl

Jeugdactiviteit – Dierenambulance
Za. 12 november 9.15  - 11.45 uur
We maken kennis met de egelopvang. Wat heeft de dieren- 
ambulance allemaal bij zich en wat komen de medewerkers zoal 
tegen. Wat kunnen we zelf doen om de egels een handje te helpen?
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: zie lidmaatschap Fladderaars (8-12 jaar)
Aanmelden bij: fladderaars@gmail.com

Excursie – IJsselmeer en Oostvaardersplassen 
Zo. 13 november 08.00  - 17.00 uur
Net ten noorden van Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden 
te zien. We gaan hier op zoek naar de eerste Nonnetjes, Brildui-
kers en Toppers. We steken de Houtribdijk over en komen aan bij 
de Oostvaardersplassen. Kijkend over de grote vlaktes gaan we 
op zoek naar de Zeearend.
Deelname gratis.
Aanmelden bij: vwgalphen@live.nl 

Jeugdactiviteit – Paddenstoelen
Zo. 13 November 14.00 - 15.45 uur
Paddenstoelen zoeken, een Elfenbankje, Vliegenzwam of  
Eekhoorntjesbrood. Hoe groeit zo’n prachtige paddenstoel?  
Trek je laarzen aan en ga mee op ontdekkingstocht.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden (adres pag.29)
Kosten deelname: € 2,50 per keer voor kinderen van 4  - 8 jaar. 
Aanmelden bij: ivnvlinder@gmail.com 

https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/activiteiten/
duurzaamheid/natuurmarkt.html
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Excursie

Ochtendwandeling door  het  
Rietveld

Tekst: Roos Timmermans ,Foto’s: Wiepke en Dick Warmerdam

Als je wekker om half 6 staat om vogels/planten/dieren 
te spotten zijn er genoeg vrienden van mij die dat 
compleet gestoord vinden. Maar als je om 06:00 uur 
door Ans en Auke wordt welkom geheten bij een op- 
komende zon zal iedereen al jaloers zijn. We gaan op 
pad met verrekijkers, telescoop en een hoop kennis van 
onze twee gidsen. Voor mij naar een super bekend 
terrein dus ja wat zal ik daar dan nog van leren zou je 
denken. Nou werkelijk waar, elke meter ben ik verrast 
door verschillende planten die tegen de slootkant 
aangroeien zoals valeriaan of een prachtige zwanenbloem. 
Vervolgens om weer een rietzanger of groenling te 
spotten of te horen. Want Auke hoort werkelijk waar 
alle vogels en de verschillen. Heel cool! Zo liepen we 
verder in het ‘Rietveld’. De polders waar ik mijn hele 
leven al over uit kijk en opeens totaal andere weetjes 
over leerde kennen zoals de droogmakerij of waarom 
een molen rood, blauw/groen, zwart of geel gekleurd is. 
Nou ja, als je dus echt zin hebt in een tocht met veel 
kennis moet je absoluut met Auke en Ans mee op pad. 
Oftewel AudioAuke en Anseclopedie!

Ontzettend bedankt,

Foto:  Kneu, Brenda Smeele

Kleine Lisdodde

Moeras andoorn

Valeriaan

Vogelwikke

Haagwinden

Vrucht gele lis

Hierbij een lijstje met vogelsoorten die we onder 
andere hebben gezien of gehoord (niet compleet, 
alleen de leuke soorten).

Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Kneu, Groenling, 
Putter, Tjiftjaf, Zanglijster, Braamsluiper, Cetti’s 
zanger, Bosriet-zanger, Rietzanger, Kleine Karekiet, 
Bruine Kiekendief, Torenvalk (kast met 4 jongen),  
Kievit, Grutto, Wulp,  
Scholekster, Kleine Plevier,  
Knobbelzwaan (met jongen),  
Visdief, Kleine Mantelmeeuw,  
Holenduif, Kuifeend, Ooievaar.

Auke Lever
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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 
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naturexplorers.ivn@gmail.com 06-45564348

Planologie en Milieu Gerard Been milieuenplanologie.ivn@gmail.com 06-37293669
 Sociale Media Bert Noorbeek bert.ivn.alphen@gmail.com 06-26540448

Vlinders Gerda Bonninga ivnvlinder@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 
waarop 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 joop.atje@gmail.com 06-12162955
Kaag en Braassem Dick Warmerdam dickw@xs4all.nl 06-17718203

Koudekerk aan den Rijn Riet van Tol rivatol@gmail.com 06-25247254
Hazerswoude Ans van den Broek ansjedegroot@live.nl 0172-587912

Verenigingsgebouw Bezoekerscentrum De Veenweiden
Adres Burgemeester Bruins Slotsingel 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

Foto voorzijde -  Het Bruin zandoogje
Het Bruin Zandoogje kent één jaarlijkse generatie.  
De vliegtijd is vanaf eind mei tot en met september, 
waarbij het mannetje eerder begint met vliegen dan het 
vrouwtje. Doordat de rupsen niet allemaal in hetzelfde 
stadium overwinteren en er eitjes worden afgezet in 
diverse vegetaties, is de vliegtijd langgerekt.  
Een individueel imago leeft drie tot zes weken. 
Foto gemaakt met een Sony ILCA-77M2 camera.  
Foto Ellen van den Adel.

Foto achterzijde - Rups Dagpauwoog
Wist je dat de rups van de Dagpauwoog voornamelijk 
leeft van het eten van brandnetelblad? In mindere mate 
wordt ook de hop verkozen. De vlinder komt vooral af 
op de vlinderstruik.
Foto gemaakt met een Nikon coolpix P900 camera.  
Foto Robert Balkenende.

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

nieuwsbulletin uit.  
Je kunt je 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 

redactie: Irma Brugmans
VormgeVing: Roelof Schutter
foto omslag: Natuurkiekers, Ellen van den Adel
foto achterzijde: Natuurkiekers, Robert Balkenende
Bezorging: Henry Loeters
eindredactie: Irma Brugmans
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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
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Instagram ivn.alphenaandenrijn

sluitdatum kopij Bont allerlei nr.4 - 2022
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oVer Bont allerlei

Uitlatingen in dit blad gedaan, geven niet noodzakelijk 
de standpunten weer van de redactie of het afdelings-
bestuur. Overname van artikelen is toegestaan met 
bronvermelding.

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 penning-
meester.

Overstappen of opzeggen van de  automatische incasso 
is natuurlijk mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar  
penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl o.v.v.  
‘automatische incasso’.
Bankrekeningnummer: NL 85 RABO 0301 6899 62

adVerteren in Bont allerlei

Per jaar voor 4 nummers:
1/1 pagina € 236,50 
1/2 pagina € 121,00
1/4 pagina €   63,25 

  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

Colofon

https://natuurkiekers.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://natuurkiekers.nl/downloads/category/3-kiekerbul
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Op zoek naar een origineel cadeau?
Geef dan een IVN-lidmaatschap cadeau voor 
slechts € 24,-. Na een jaar stopt het cadeau- 
lidmaatschap automatisch.

Het IVN-cadeaulidmaatschap bestaat uit:

1 4x per jaar het tijdschrift Mens en Natuur
2 Korting op activiteiten, cursussen en  

workshops van IVN
3 10% korting in de IVN-webwinkel
4 Een cadeaupakket met daarin:

0 Zoekkaart bloeiende bermplanten of  
Zoekkaart diersporen

0 Recent exemplaar van Mens en Natuur
0 Ansichtkaart met de cadeaugever als 

afzender

www.ivn.nl/cadeaulidmaatschap




