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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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Tot en met 10 mei heeft IVN Alphen aan den Rijn 
de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:

Ben Schenk
Joan Palsgraaf
Wilfred Böcker
Gelein Belger
Frans Vink
R.M.M. Klomberg
Bert Noorbeek
Elly Tulp-Schuilenburg
Michele Velthuizen
Corry Nieuwland
Carla Moulijn
Frits Moulijn
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https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei
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Jaarverslag 2021
Het Jaarverslag 2021 is goedgekeurd. Ondanks dat in 
2021 de helft van het jaar de activiteiten geen doorgang 
kon vinden of in beperkte mate, is er toch veel gebeurd. 
Vooral op organisatorisch gebied. Zo is in 2021 veel tijd 
gaan zitten in de voorbereidingen van de Natuurgidsen-
opleiding (NGO), die in januari dit jaar van start is gegaan. 
Het vrijwilligersbeleid is geactualiseerd en geïmplemen-
teerd. Van alle werkgroepen is een beschrijving gemaakt. 
Handig bij de overdracht aan nieuwe coördinatoren en 
inwerken nieuwe vrijwilligers, zo wordt kennis vastge-
houden. In juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur Toezicht 
en Regelgeving (WBTR) in werking getreden. Hiervoor 
zijn door het bestuur de puntjes op de i gezet. Gelukkig 
was het overgrote deel al in orde bij IVN Alphen aan 
den Rijn. Naast de reguliere activiteiten was o.a. nieuw 
de door Gerard Been gegeven Klimaatcursus.  
Het Jaarverslag kun je vinden op onze website:  
https://www.ivn.nl/file/116007/download?to-
ken=Kg51EeHH. 

Financieel Jaarverslag 2021
Aan het Eigen Vermogen is in 2021 € 3.000,- stimulatie-
budget onttrokken. Budget om corona-gerelateerde 
investeringen te kunnen doen. Dit is overigens nog niet 
besteed. De spaarrekening is zo’n € 10.000,- meer. Dit 
komt door het gestalde cursusgeld voor de NGO. 2021 
is qua activiteiten een rustig jaar geweest. Dankzij de 
contributies (we zijn weer gegroeid qua leden) en 
subsidies hebben we over 2021 een batig saldo van 
ruim € 2.000,-. Na de rapportage van de kascommissie 
en décharge door de ALV is de ALV is akkoord gegaan 
deze als volgt te bestemmen: opbouw voor viering 
50-jarig bestaan in 2025 (€ 1.000,-), donatie budget 
NatureXplorers (€ 250,-) en Jonge Jeugd (€ 250,-). Het 
restant gaat naar het Eigen Vermogen.

Van het bestuur

Algemene  
Ledenvergadering 

april 2022
Tekst: Irma Brugmans

Voor het eerst sinds 2,5 jaar konden we als Algemene Le-
denvergadering weer fysiek bij elkaar komen.  
Voor diegenen die er niet bij waren, hier kort de belangrijk-
ste punten.

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 bij 
behorende toelichting. 1x per jaar controle van de 
stukken bij de penningmeester. Op jaarbasis kost het 
maar een paar uur. 

 Spetterend waterspektakel
18 juni 2022

Tekst en foto’s: Gerda Bonninga

Op zaterdag 18 juni van 10.00-14.00 uur kunnen de IVN 
(oud)-jeugdleden genieten van het schone water van de 
Zegerplas. Er wordt gesnorkeld en gevaren met vletjes 
en kano’s. Maar ook de Reddingsbrigade is actief. Bij 
Sunset Beachbar mogen de kinderen suppen. En IVN 
Alphen aan den Rijn zorgt dat de kinderen van alles 
leren over het onderwaterleven in de plas. 

Dit is een unieke samenwerking met Scouting Willem 
Barendsz, de kanovereniging AKV De Kromme Aar, de 
Alphense Reddingsbrigade, De Rotary, de Alphense 
DuikVereniging Atlantis, de Vrienden Van Park Zeger-
sloot en natuurlijk IVN Alphen aan den Rijn. 
De kinderen krijgen per mail nog een uitnodiging. De 
ouders moeten toestemming geven en de kinderen 
moeten een zwemdiploma hebben. Natuurlijk zorgen 
wij aan de kant dat er ook nog activiteiten voor de 
kleintjes zijn. Om 12.00 uur is er nog een officieel 
moment bij het palenrif van de duikvereniging. 
 
Kom je ook? Aanmelden:  
fladderaars.vlinders@gmail.com

Jeugd

En verder
– Is Gert de Geest benoemd als voorzitter voor een  

2e termijn;
– Is Nicolette Bakker décharge verleend voor haar 

activiteiten als Algemeen Bestuurslid;
– Is het Bestuur in gesprek met twee kandidaten voor 

de vacature van Algemeen Bestuurslid;
– Heeft Romie Jansen afscheid genomen als coördinator 

Social Media en is Bert Noorbeek haar opgevolgd;
– Heeft Jolanda Zwaan afscheid genomen als coördinator 

Bont Allerlei en is Irma Brugmans haar opgevolgd;
– Vervult Pauline Heikoop als stageopdracht een 

onderzoek naar het vrijwilligersbeleid op het gebied 
van belonen en behouden van vrijwilligers;

– Is met de projectontwikkelaar en bewoners  
Landgoed Verboom overeenstemming over het 
ontsluiten van het terrein, zodat wandelaars een 
rondje kunnen lopen. (zie verder rubriek Planologie 
en Milieu)

Hulp gevraagd
Zijn er nog ouders of vrijwilligers die mee  
willen helpen met dit spektakel. Stuur een 
 mail naar fladderaars.vlinders@gmail.com

mailto:penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl
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Vrijwilliger bij IVN

Even voorstellen Lydia Beekhuis

Profiel Lydia

Paspoort Lydia Beekhuis
Geboren Utrecht, 8 december 1947
Opleiding MBO, ‘Oude’ INAS  

(Inrichtingsassistente) 
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Relatiestatus Gescheiden
Kinderen Twee dochters en vier kleinkinderen
Huisdieren Geen
Motto Laat het positieve naar me toekomen
Hobby’s Verzamelt mini-fietsjes, spelletjes 

doen, buiten zijn, sporten, fietsen
Vrijwilligers- Beheer voorraad (koffie en
werk  thee en zo) bij het Bezoekerscentrum, 

was (handdoeken en zo) doen van 
IVN en BC, opmaken kas BC. Gast-
vrouw bij activiteiten in het IVN 
(lezingen, ALV), bemensing kraam 
IVN.   

Lid/Vrijwilliger 
bij IVN sinds 1 januari 1980

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  
secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl .  
Of kijk op ivn.nl/alphenaandenrijn 

Actuele vacatures:
Communicator Jeugd: Schrijven persberichten en versla-
gen van jeugdactiviteiten, publiceren berichten in op 
(ouders van) jeugd gerichte media, zoals facebook.

Secretaris werkgroep Milieu en Planologie

bij de Scouting doe ik al lang niet meer, maar mijn hart 
ligt nog steeds bij de scouting. Met Koningsdag zoek ik 
ze altijd op in Park Kerk & Zanen bij winkelcentrum De 
Atlas. 

Ander vrijwilligerswerk dat ik bij IVN Alphen aan den Rijn 
heb gedaan is het schoonmaken van de locaties, waar 
we onderdak hadden. Eerst in de Vivaldihof en later bij 
wat nu parkeerterrein bij winkelcentrum Aarhof is. Dat 
heb ik ook nog een tijdje gedaan in het Bezoekers- 
centrum, maar daar ben ik mee opgehouden. Wel doe 
ik nog steeds de was voor zowel IVN als het Bezoekers-
centrum en houd ik de voorraad bij van de koffie en 
thee enzo en vul aan wanneer nodig. Ook de kas maak 
ik op voor het Bezoekerscentrum en IVN en verreken dit 
met de penningmeester. Dit is allemaal zo historisch 
gegroeid. Het Bezoekerscentrum is ontstaan vanuit IVN 
Alphen aan den Rijn.  Daar ben ik vanaf het allereerste 
begin, vanaf de eerste gelegde steen, bij geweest. Dat 
besef, dat de roots van het Bezoekerscentrum bij IVN 
Alphen aan den Rijn liggen, is niet altijd bij de  
gastvrouwen/heren van BC aanwezig. Dat is jammer. 
Daar zou best meer aandacht voor mogen zijn. Cees 
Claessen mis ik nog steeds (red: overleden secretaris 
van het BC). Met hem had ik regelmatig overleg. 

Tja, wat doe ik verder nog. Als er activiteiten in het 
Bezoekerscentrum plaatsvinden doe ik de catering. 
Verzorgen koffie en thee bij de Algemene Ledenverga-
deringen, maar ook bij lezingen doe ik dat. Daarnaast 
ben ik kraamvrijwilliger. Informatie geven over  
IVN-activiteiten en over de vereniging zelf. Met iedereen 
een praatje maken. IVN is een gezellige vereniging, er 
wordt niet moeilijk gedaan en geen dikdoenerij.

Tekst en foto’s Irma Brugmans

Lydia Beekhuis in het kort
Het is al weer 42 jaar geleden dat ik lid geworden ben 
van het IVN. De tijd vliegt voorbij. Destijds ben ik met 
een vriendin, die al lid was van het IVN, meegegaan en 
zo erin gerold. Ik ben een natuurmens, altijd al geweest. 
Mijn moeder zei wel eens ‘Lydia komt alleen binnen om 
te slapen en te eten’. Ik denk dat de liefde voor de natuur 
in mijn vroege jeugd is ontstaan. Wij woonden in Utrecht 
en ik ging elke zondag met mijn moeder en mijn broertje 
en zusjes met de trein naar Hollandsche Rading. Alle 
seizoenen. De tentdoeken mee naar buiten en picknicken 
maar. Later woonden we langs de Vecht, ook een mooie 
omgeving om buiten te zijn. Dat is altijd gebleven. Ook 
met mijn eigen kinderen ging ik kamperen op de fiets, 
tentje achterop. Lekker buiten zijn.

Bij IVN ben ik eerst gewoon lid geweest. Het vrijwilligers-
werk kwam later. Ik weet niet meer precies wat als eerste, 
maar ik was destijds ook vrijwilliger bij de scouting en 
leidde een jeugdgroep welpen. Dus toen Ans de Vreij 
me vroeg om te helpen bij de IVN-jeugdgroep (de naam 
Vlinders en Fladderaars bestond destijds nog niet) 
hoefde ik niet lang na te denken. Ans en ik konden het 
goed met elkaar vinden en verstonden elkaar met een 
half woord. Ik heb goede herinneringen aan de jeugd-
kampen. Zo zijn we met de IVN-jeugd op een prehisto-
risch kamp geweest in Brabant. Slapen op een dieren-
velletje. Ik hield er nog een paar teken aan over. 
Gelukkig wist ik wel hoe tekens te verwijderen, omdat 
we thuis vroeger honden hadden. Het vrijwilligerswerk 
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Vrijwilligersbeleid IVN Alphen aan den Rijn
IVN Alphen aan den Rijn heeft in 2019 een mooi docu-
ment over vrijwilligersbeleid opgesteld en deze in 2021 
geactualiseerd. We zijn een vrijwilligersorganisatie en 
hebben  een groot aantal vrijwilligers (zo’n 130).  
Hiermee bedoelen we iedereen die zich actief inzet voor 
onze vereniging. Deze activiteiten vinden plaats op vele 
plaatsen binnen de vereniging. Met veel enthousiasme 
zetten zij zich in om de doelstelling van IVN te realiseren. 
De Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft 
ook een groep vrijwilligers die voor haar vele activiteiten 
werkzaamheden verzorgen.  

Deelname Vrijwilligersdag
Beide besturen brengen jaarlijks hun waardering naar 
deze vrijwilligers tot uiting door het organiseren van 
een “Vrijwilligersdag”. Helaas is dit door de Corona- 
pandemie de laatste jaren minder goed uit de verf 
gekomen. Een activiteit organiseren en daarbij rekening 
houden met allerlei beperkingen vanwege de Corona- 
maatregelen was niet eenvoudig en behaalde ook niet 
het gewenste aantal deelnemers. Overigens was het 
aantal deelnemers aan de vrijwilligersdag ook de jaren 
daarvoor maar beperkt tot zo’n 25% van het aantal 
vrijwilligers. Als besturen wil je graag zoveel mogelijk 
vrijwilligers bereiken met het organiseren van een leuke 
activiteit. In ons vrijwilligersbeleid hebben we immers 
als een van de doelen staan: “belonen”. Naast belonen 
willen we ook graag nieuwe vrijwilligers “binnenhalen” 
en de huidige “behouden”.

Onderzoek 
Wat betreft de doelen “belonen en “behouden” willen 
we een onderzoek onder de vrijwilligers gaan houden. 
Pauline Heijkoop is deelnemer van de Natuurgidsen- 
opleiding (NGO) van IVN Alphen, Gouda en Nieuwkoop 
die in januari 2022 is gestart. Alle deelnemers gaan een 
stage bij een van de werkgroepen van de deelnemende 
verenigingen lopen. Pauline wil haar stageopdracht 
voor het bestuur IVN Alphen en BC De Veenweiden 
gaan doen. 

Doel onderzoek:
“Zijn er ook andere mogelijkheden om uiting te geven aan de 
waardering, waarmee meer vrijwilligers worden bereikt?”

Toelichting: 
Het bereik van zo’n 25% van de vrijwilligers die elkaar 
ontmoeten tijdens een vrijwilligersdag is gering. Met de 
introductie van het vrijwilligerscafé komt ook een 
andere mogelijkheid beschikbaar voor de vrijwilligers 
om elkaar te ontmoeten, anders dan alleen tijdens de 
vrijwilligersdag. Tevens wordt er binnen verschillende 
werkgroepen ook jaarlijks een bedank-activiteit georga-
niseerd.

Opzet onderzoek
Door gebruik te maken van interviews met een  
doorsnede van de vrijwilligers (+/-10) kan informatie 
worden verkregen over hoe vrijwilligers zich  
gewaardeerd/beloond voelen. Pauline zal zowel de 
werkgroepen bij IVN als bij het BC de Veenweiden 
hierbij betrekken.
Opzet is om middels interviews met verschillende 
vrijwilligers in verschillende functies inzicht te krijgen 
hoe waardering/beloning ervaren wordt door de  
vrijwilligers, zowel materieel als immaterieel.  Tevens is 
het mogelijk een enquête te houden onder alle  
coördinatoren om een beeld te krijgen op welke wijze 
de vrijwilligers binnen de verschillende werkgroepen nu 
worden gewaardeerd.

Het onderzoek zal een verslag, met advies, aan de beide 
besturen opleveren. Als besturen hopen we hiermee een 
beter beeld te krijgen welke uitingen en/of activiteiten 
voor het organiseren van activiteiten en/of andere 
uitingen van waardering voor vrijwilligers welke beter 
aansluiten bij de wensen van deze groep.

Onderzoek Vrijwilligersbeleid IVN en 
Bezoekerscentrum De Veenweiden

Medewerking gevraagd
Binnenkort zal Pauline starten met haar opdracht en 
bestaat de mogelijkheid dat een aantal van u benaderd 
wordt met het verzoek mee te werken aan het onder-
zoek. Er zal een mail uitgaan naar alle actieve vrijwilli-
gers met dit verzoek. Afhankelijk van de response zullen 
er maximaal 10 interviews gehouden worden met een 
goede afspiegeling van alle verschillende werkgroepen.  
Namens de besturen van IVN Alphen aan den Rijn en 
BC de Veenweiden hopen we dat u wilt meewerken aan 
dit onderzoek en haar verzoek om informatie wilt 
steunen. 
We hopen dat we middels dit onderzoek onze vrijwilli-
gers in de toekomst op een gewaardeerde manier 
kunnen bedanken voor het vele werk dat zij voor onze 
vereniging en stichting verzorgen.

Namens het bestuur IVN en BC de Veenweiden,

Gert de Geest
Evert Mol

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 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!
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lezing

Bij binnenkomst zat er een leuke groep mensen. Het 
zaaltje was vol met andere mensen dan we normaal 
tegenkomen. Dat vond ik leuk en positief. Zo bereikt 
IVN een nieuwe groep.
Hannie Korthoff van Groene Cirkels Bijenlandschap 
begon met haar verhaal en ja, er was een overlap met 
dat van ons. Maar Liesbeth Bos en ik vonden het niet 
erg om iets tweemaal te vertellen of er een andere 
draai aan te geven.

Daarna waren wij aan de beurt met onze zes posterbor-
den. Liesbeth deed de eerste drie. Ze had een ontbijtje 
meegenomen en vertelde dat er niet zo veel van over-
bleef zonder bijen. Alleen het brood en de melk. Dat 
wordt niet bestoven. Liesbeth vertelde ook over haar 
zandbijen die gaten in het gazon maken.

Daarna was het mijn beurt. Ik heb de laatste drie pos-
terborden uitgelegd en vertelde over mijn ervaring met 
de stokroos die de winter niet heeft overleefd. Door 

Resultaten Nationale Bijentelling 
Op zaterdag 23 en 24 april 2022 heeft weer de Nationa-
le Bijentelling voor de 5e keer op rij plaatsgevonden. 
Meer dan 3.500 mensen deden mee en telden 82.579 
bijen en zweefvliegen in Nederland. Hierdoor wordt het 
steeds beter mogelijk om de trends in bijen- populaties 
te zien. Aan een volledige analyse wordt nog gewerkt 
maar een paar opvallende zaken kunnen al gemeld 
worden. De gehoornde metselbij behoort ook dit jaar 
weer tot een van de meest voorkomende wilde bij in de 
tuin. Deze soort was 10 jaar geleden nog schaars. Dit 
jaar is 25% van de bestuivers een honingbij. Nog steeds 
de meest waargenomen soort, maar minder dan vorig 
jaar (35%).

Weetjes
80% van de planten waar wij van eten is bestuiving 
afhankelijk van bijen
358 verschillende bijensoorten in Nederland
34 soort in Nederland verdwenen
50% van de bijensoorten is bedreigd.
Lees meer: 
https://www.nationalebijentelling.nl/
resultaten/

Tips!
Voedselplanten voor bijen
https://www.bijenlandschap.nl/wp-con-
tent/uploads/2016/06/Overzicht-voed-
selplanten-voor-bijen-en-vlinders-
nieuw-logo.pdf 

Maak een bijenlandschap in je tuin

storm was de boven- kant geknakt en ik had de hangen-
de takken afgeknipt. Toen ik hem verder wilde kortwie-
ken en verwijderen, doken er bijtjes in de holle stengels. 
Dus bloemstengels laten staan in de winter! 

Ik had het idee dat onze persoonlijke verhaaltjes zeer 
werden gewaardeerd.
Ik kon ook nog wat lege coconnetjes laten zien.
 
Tot slot kwam Hannie weer aan de beurt met een bijen-
quiz, waarbij de winnaar een bijenhotel kreeg. Dat was 
helaas vergeten, maar Wilma Gerver van Groei & Bloei 
had er een bij zich en die werd uitgedeeld. Na afloop 
van dit alles kwamen de deelnemers langs bij de tafels 
voor folders en nog meer informatie.

Al met al een prima avond en een fijne  
ervaring.

Tekst: Annemieke van Eeuwen

Nationale  
Bijentelling  

23 en 24 april 2022Op woensdag 30 maart werd in de Bibliotheek Rijn en Venen de interactieve lezing ‘Maak een bijenlandschap in je tuin’ 
gehouden. IVN’ers Annemieke van Eeuwen en Liesbeth Bos vertelden aan de hand van de IVN-posterborden het belang van 
bijen en hoe je je tuin geschikt daarvoor kan maken.
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Tekst: Irma Brugmans  Foto: Beeldbank IVN

Meer bijen in de eigen tuin?
In een half uur kun je leren hoe jij jouw tuin of 
balkon bijvriendelijker kan maken. Met de speciale 
e-learning ‘BIJ-leren’ van de IVN-Natuuracademie leer 
je over de wilde bij, wat ze nodig hebben en hoe jij ze 
daarbij kunt helpen. Je krijgt praktische tips zodat je 
jouw tuin of balkon snel en eenvoudig kunt omtove-
ren tot een oase voor wilde bijen.
Doe jij mee? Volg de e-learning bij-leren over bijen.

https://natuuracademieonline.ivn.nl/
resources/dieren-insecten 

Liever lezen? Op de site van Nederland-
zoemt.nl kun je de nodige tips lezen. 
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-
mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-
tuin/

Niet op de kaart: tellers in Hazerswoude dorp (2), Boskoop (5),  
Ter Aar (4) en Woubrugge (2).
Bron kaart: nationalebijentelling.nl

Bijen

Bijenfoto expositie in Bibliotheek rijn en veenweiden.
https://rijnenvenen.op-shop.nl/9981/
bijenfoto-expositie/16-05-2022

https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Overzicht-voedselplanten-voor-bijen-en-vlinders-nieuw-logo.pdf
https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Overzicht-voedselplanten-voor-bijen-en-vlinders-nieuw-logo.pdf
https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Overzicht-voedselplanten-voor-bijen-en-vlinders-nieuw-logo.pdf
https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Overzicht-voedselplanten-voor-bijen-en-vlinders-nieuw-logo.pdf
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/
https://rijnenvenen.op-shop.nl/9981/bijenfoto-expositie/16-05-2022
https://rijnenvenen.op-shop.nl/9981/bijenfoto-expositie/16-05-2022
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Op zaterdag 23 april werd op de middeleeuwse markt 
van Archeon de jaarlijkse bijen- 
informatiemarkt gehouden. Doel van deze dag is om 
het publiek van ons museumpark informatie te geven 
over wilde bijen en vooral hoe men zelf in eigen tuin het 
leefklimaat van bestuivende insecten kan verbeteren. 
Deze dag valt traditioneel samen met de landelijke bijen 
tel dag, er wordt in Archeon niet geteld maar de bezoe-
kers ontvangen van onze partners OOK informatie over 
het tellen van bijen in hun eigen tuin. Al enkele jaren 
werkt de werkgroep Bijenlandschap Groene Cirkels met 
veel plezier en met grote waardering samen met het 
IVN en Groei en Bloei Alphen aan den Rijn. Heel bijzon-

Gelezen

der is de speciale aandacht die kinderen krijgen, veel 
op de jeugd gerichte mooie informatiefolders en 
gadgets en altijd heel populair is het zelf kunnen 
knutselen en bijen spulletjes maken.
Dus weer een erg geslaagd weekend, we hopen op 
voortgang van de mooie samenwerking met IVN en 
Groei en Bloei en speciale dank aan Corry Dierdorp en 
Wilma van Gerwen die vanaf de eerste bijendag samen 
met collega’s aanwezig zijn. We hebben een promo- 
filmpje gemaakt over onze bijenzorg waarin 
de samenwerking met jullie ook benoemd 
staat.
https://youtu.be/yEAiHD0UK4Q

Tekst en foto: Wiel van der Mark,  
Coördinator Bijenlandschap Groene Cirkel Archeon

24 februari 2022 – Klusdag Kabouterbos Alphen aan den Rijn
Het IVN-jongerenteam aan de slag in Alphen aan 
den Rijn.
https://www.ivn.nl/tiny-forest-jongerenteam/
nieuws/klusdag-kabouterbos-alphen-aan-den-rijn 

15 Maart 2022 – Seizoen Kabouterbos geopend
Het seizoen van het Kabouterbos is geopend met 
een opknapbeurt. 
Bron: https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/
nieuws/290140/blij-in-het-kabouterbos-seizoen-is-
weer-geopend 

17 maart 2022 – Herplant 77 bomen door kap essen met essenstak-
sterfte
Uit veiligheidsoverwegingen gaat Gemeente Alphen aan den 
Rijn essen kappen die door schimmel zijn aangetast. 
Bron: Alphens Nieuwsblad
https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/
nieuws/290791/gemeente-herplant-77-bo-
men-door-kap-essen-met-essentaksterfte 

21 Maart 2022 – Zorgen over stadsgroen
Bij (renovatie)projecten wordt veel groen opgeofferd. IVN’er 
Joost van Beek (werkgroep Planologie, Bomenpanel) signa-
leert dat er onvoldoende wordt gecompenseerd. Omdat 
er onvoldoende is aangeplant werkt de gemeente aan een 
boomcompensatieplan.
Bron: Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/alphen/er-wordt-volop-ge-
bouwd-maar-er-komt-geen-groen-bij-vinden-
bewoners-daar-staat-of-valt-leefbaarheid-
mee~a92c0471/?utm_source=regioalphen-
newsletter&utm_medium=email&utm_cam-
paign=20220503&ctm_ctid=c57ef4c510644d-
2d08c391656f8db352&utm_term=c57ef-
4c510644d2d08c391656f8db352 

Bijen

Bijeninformatiedag in museumpark 
Archeon 2022

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.

29 Maart 2022 – Interview met Gerda Bonninga
IVN’er Gerda Bonninga blikt in een interview terug 
en vooruit naar aanleiding van het Groene Lintje 
dat ze onlangs ontving.
Bron: https://www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/
nieuws/waarom-zou-je-binnen-zitten-buiten-is-
het-veel-leuker 

April 2022 – Vogels in Zegersloot-Noord 2021 
De Vogelwerkgroep heeft een verslag gemaakt 
over de vogels in zegersloot-Noord in 2021. 
Highlights 
Bron: https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-
den-rijn/vogelwerkgroep-alphen-aan-den-rijn

1 april 2022 – In Bentwoud leven nu 61 bijensoorten
6 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om een bloemen- en 
bijenrijk landschap te ontwikkelen in de regio. Op verschillende 
locaties zijn de positieve effecten op de bijenfauna merkbaar.
Bron: Alphens Nieuwsblad
https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/
nieuws/292573/-in-bentwoud-leven-nu-61-bijen-
soorten- 

7 april 2022 – Bijenheuvel vormt geen gevaar voor 
kinderen
In het Prinses Irenebos komt een bijenheuvel. 
IVN-er Jordan Blaauw legt uit waarom dat niet 
gevaarlijk is.
https://www.ad.nl/alphen/bijenheu-
vel-in-het-park-is-dat-niet-gevaarlijk-voor-spelen-
de-kinderen~a477da0a/ 

11 mei 2022 – Bijenlandschap fotowedstrijd
Ook dit jaar houdt Groene Cirkel Bijenlandschap een foto-
wedstrijd. In te leveren tot 14 juni. In Bibliotheek 
Rijn en Venen is de expositie te zien van foto’s en 
winnaars voorgaande jaren. 
https://www.rodi.nl/alphenaandenrijn/
nieuws/296979/bijenlandschap-fotowed-
strijd-voor-mooiste-bijenfoto-s

De werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer is in zomer-
slaap, maar geniet u als passant eens van de echte 
natuur: bomen die door de stormen geveld zijn liggen 
wegens de aanwezigheid van vogelnesten onaange-
raakt in het struweel. Dat is pas echte natuur: een 
omgevallen boom waarvan de takken nu een strijd 
voeren ‘wat is rechtop groeien’. Omgewaaide bomen, 
echte bomen; dwarsliggers zijn doorgroeiers.  
Oerwoud is om de hoek gewoon langs de Kromme Aar.

Zoekt u een Stanley Livingstone-ervaring? Laat u afzet-
ten op het bruggetje in het Goudse Rijpad over de 
Toegangse Wetering en begin een tocht over het dijkje 
oostwaarts  richting Zwammerdam, daarna over de 
Spoorlaan (een mogelijkheid om te foerageren in het 
dorp) en dan linksaf over de Kortsteekterweg richting 
Alphen. Links de Oude Rijn ruim onder zee- 
niveau en dan rechts de polder nog dieper. Bij nummer 
16 een inwaterplas met broekbos, bomen op het randje 
van Rijn, weg en polder.

Zomerslaap voor Vrijwillig Landschapsbeheer
Tekst: Henk Jan Habermehl 

about:blank
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Mestlessen voor de Fladderaars
Zaterdagochtend 12 maart meldden de Fladderaars 
zich bij de Kinderboerderij voor een mestles. Nanouk, 
de beheerder van de kinderboerderij, heette de kinde-
ren van harte welkom. Natuurlijk kregen ze uitleg over 
wat we zouden gaan doen. Maar allereerst een aantal 
regels. Om naar de dieren te gaan moeten we door 
sluizen, dus nooit twee deuren tegelijk open. Ook gaan 
we voorzichtig om met de dieren. Moet een dier opzij, 
dan loop je gewoon langzaam naar het dier toe. Dan 
doet hij een stap opzij. 
Wat heb je allemaal nodig voor het schoonmaken, het 
mesten, van een hok: een schep, een riek en een bezem. 
En voor de konijnen: een veger en blik en een schraper. 
En dan stoer aan de slag: scheppen, bezemen, kruien, 
vegen. En wat hebben ze hard gewerkt. Daarna hooi, 
stro en zaagsel in de 
hokken. Hooi om te 
eten, stro om te 
spelen en zaagsel 
om de urine op te 
vangen. Ook kregen 
de dieren lekker vers 
eten na het schoon-
maken. 
Na de pauze nog 
een speurtocht over 
de hele kinderboer-
derij. En natuurlijk 
mogen wij het 
knuffelen met de 
jonge lammetjes 
(jongen van de 
geitjes) niet verge-
ten,

Tekst en Foto’s Gerda Bonninga

Jeugd

Mestlessen en Tuininspectie en 
andere zaken

Fladderaars als tuininspecteur
Op zaterdagochtend 10 april 2022 waren er, ondanks 
de kou, toch weer 17 Fladderaars, die als tuin inspec-
teurs de voortuinen aan de Grashof gingen inspecteren. 
Is het een vriendelijke tuin voor bijen, wilde planten, 
vogels, egels of amfibieën. Toen bleek dat Victor daar 
ook woonde en groep 2 bezocht de tuin van Victor. Een 
waar paradijs voor vogels en hij ontving trots als belo-
ning het bordje : “de vogelvriendelijke tuin”.

Er waren gelukkig geen volledig stenen tuinen te vin-
den. Die waren wel bij de watertafel. De Fladderaars 
lieten het regenen boven de versteende stad (met een 
gieter) en de stad stroomde in no time over. De Fladde-
raars gingen aan de slag met het nemen van maatrege-
len namen zoals door tuinen aan te leggen, gemalen te 
laten werken, maar ook huizen groene daken te geven, 
sloten aan te leggen, de parkeerplaatsen aan te pakken. 
Toen bleek dat het water werd opgenomen en de 
overstroming verdween. Zo kunnen we zelf met het 
aanleggen van groene tuinen meewerken aan het 
klimaatprobleem.  
Dank zij Operatie Steenbreek van de Gemeente Alphen 
aan den Rijn vulden kinderen bloembakjes met bolle-
tjes. Door de koude wind en soms wat regen en hagel 
hebben wij ook nog flink tikkertje gespeeld om warm te 
worden. 

Boomspelletjes met de Vlinders
De Vlinders hebben zondag 13 maart de benen uit het 
lijf gerend met boomspelletjes. (Vera werd naderhand 
bestempeld tot ‘die leuke boomjuf’). Eerst keken we 
samen wat er allemaal aan een boom zit en of er al 
verschillende boomsoorten herkend konden worden. 
Saai? Nee hoor! Want je kunt dan stiekem in de lente 
met elkaar ‘oh dennenboom’ zingen als je het over 
dennenappels hebt en zo kom je er ook nog achter dat 
een mini-dennenappel eigenlijk niet van een den komt 
maar van een els, en een elzenpropje heet. Toen we 
hiermee klaar waren, begon het rennen! Ieder kreeg 
een kaartje waarop ‘tak’, ‘knop’, ‘vrucht’ of ‘blad’ stond 
en als jouw kaartje werd opgenoemd, moest je rennen 
naar de heg. Werd er ‘boom’ geroepen dan moest ieder-
een rennen en bij de heg samen een grote boom 
maken met je armen. Dus je moest heel goed opletten 
en snel reageren! 
Daarna hebben we nog een rennende quiz gedaan 
waarbij je de vrucht van een boom kreeg als je naar de 
juiste boom was gerend. Niet echte bomen maar 
vrijwilligers die met takken en vruchten verspreid 
stonden in het park. Dus goed luisteren naar de vragen 
en dan rennen en zoeken! Iedereen won zo een kleine 
voorraad elzenpropjes en kastanjes en dennenappels! 
En op het laatst zijn we op bezoek geweest bij de ka-
bouters in het bos en hebben we in de lentezon kabou-
ters geschilderd op dikke schuin afgesneden takken. 
Eentje voor thuis en eentje voor de kabouters.



Tekst Gerard Been
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Sterrenkijken lastig in Nederland
Naast fotograferen kijk ik ook in mijn vrije tijd graag door 
een telescoop de ruimte in. Is ook natuur, maar dan een 
ietsepietsie verder weg. En als je dat in Alphen aan den 
Rijn wilt doen vanuit je achtertuin, dan is de aanwezig-
heid van de diverse (straat)verlichting je grootste vijand. 
Veel omgevingslicht vermindert je zicht en het contrast 
en dus is er minder waar te nemen. Om echt goed waar 
te kunnen nemen moet je de donkere plekken op gaan 
zoeken en die zijn in Nederland moeilijk te vinden.

De afbeelding hiernaast geeft goed aan hoe groot de 
verschillen in Europa zijn; waar Nederland bijna compleet 
verlicht is, heeft bijv. 
Frankrijk nog relatief 
veel donkere stukken. 
Dit verklaart ook 
waarom je daar wel 
vaak de Melkweg als 
een lichtere band aan 
de hemel ziet. Iets wat 
in Nederland met het 
blote oog nauwelijks te 
zien is.
Ook heeft lichtvervuiling 
effect op ons slaapritme. 
Gemiddeld gezien 
slapen we sinds de 
uitvinding van de 
elektrische lamp zo’n 
1,5 uur minder per 
nacht (1).

Effecten lichtvervuiling voor de natuur zelf
Nu hebben we het alleen gehad over wat we zelf merken, 
maar lichtvervuiling heeft nog heel andere effecten. Voor 
ons als mens, maar ook voor de dieren in de natuur.

Zo zijn merels minder vruchtbaar en wisselen onregel- 
matiger van verenkleed (2). Bij vleermuizen is er een 
dubbel effect; sommige van hen profiteren van de concen-
tratie van insecten bij lantaarnpalen, maar juist oudere en 
zwakkere vleermuizen mijden die palen omdat ze bang 
zijn daar sneller een prooi te worden van roofvogels. Ze 
verliezen daardoor een deel van hun leefgebied (3).

Ook de achteruitgang 
van het aantal nacht- 
vlinders wordt (groten)
deels toegeschreven aan 
lichtvervuiling. Uit onder-
zoek is gebleken dat de 
soorten die door licht 
worden aangetrokken 
het sterkst achteruit-
gaan. Deze achteruit-
gang is sterker bij de 
nacht actieve soorten 
dan bij de soorten die 
(ook) overdag vliegen (4).

Maatregelen
Wat wordt er gedaan om 
deze situatie te ver- 
beteren? Best wel veel 
eigenlijk. Deels zijn 
mogelijke maatregelen 

nog in een onderzoeksfase, maar in diverse gemeenten 
(ook in Alphen aan den Rijn) wordt er aandacht besteed 
aan het aanpassen van straatverlichting. De overgang 
naar meer (naar beneden) gerichte led-verlichting is 
ingezet. Ook het dynamisch maken van straatverlichting 
is in opkomst. Hierbij zorgen sensoren ervoor dat de 
straatverlichting alleen ingeschakeld is op locaties en 
momenten waarop het nodig is. Voor kassen zijn er 
regels ingesteld waarbij men maatregelen moet treffen 
om lichthinder tegen te gaan (5) en (6). 

Samengevat kunnen we zeggen dat het een wezenlijk 
probleem is, dat er op diverse vlakken acties worden 
ondernomen, maar dat de hoeveelheid maatregelen en 
het tempo waarin deze worden geïmplementeerd 
wellicht wat opgeschroefd zouden kunnen worden. 

Natuurkiekers

Lichtvervuiling: veel lasten,  
geen lusten

Tekst: Michael Kiewiet

Als (natuur)fotograaf is licht uiteraard één van de belangrijkste bestanddelen van een foto. Zonder licht is er niet veel te 
zien en het type licht kan je foto maken of breken. Kunstlicht kan zeer interessant zijn, bijv. in combinatie met bepaalde 
architectuur. Echter, het gaat niet makkelijk hand in hand met fotografie in de natuur. 
Sterker nog, je bent het liever kwijt dan rijk.

Als u meer wilt weten, bezoek dan de links hieronder, of 
bekijk het volgende document op de website 
van het RIVM waarin een aantal artikelen zijn 
samengebracht: https://www.rivm.nl/sites/
default/files/2018-11/ThemaLicht.pdf

Alphen a/d Rijn vanaf de Hefbrug gezien – Michael Kiewiet Lichtvervuiling, ter illustratie © Thierry Schut

Planologie

Speeddate met de 
coalitiepartners

Sinds de verkiezingen werken Nieuw Elan, VVD, CDA 
en D’66 aan het coalitieakkoord voor de komende 
jaren. Op hun uitnodiging werden diverse partijen 
gevraagd om hun wensenlijstje voor te leggen aan 
de nieuwe coalitie. 

Namens IVN waren Hans van Dam (Heempad 
Boskoop) en Gerard Been (Milieu en Planologie)  
aanwezig om de noodzaak voor het behoud van een 
groene leefomgeving en waar mogelijk meer groen 
te realiseren te benadrukken. 

Een groene gemeente met Lef! We zijn benieuwd 
wat de komende jaren gaat brengen op het gebied 
van natuurinclusief bouwen, realiseren van nieuw 
en behoud van bestaand groen. Als ook het 
ondersteunen vanuit de gemeente van diverse 
groene ambities.  

Interesse in meedenken over je leefomgeving?
Om ook in de toekomst vinger aan de pols te 
houden en invulling te geven aan groene wensen 
van inwoners uit de Gemeente Alphen aan den 
Rijn zoeken we, met name uit de omliggende 
kernen, versterking van de werkgroep Milieu en 
Planologie. Heb interesse om mee te denken over 
je eigen leefomgeving en heb je een paar uurtjes 
tijd per maand... neem dan eens contact op met 
de werkgroep Milieu en Planologie IVN Alphen aan 
den Rijn. (zie pagina 29).
Meer informatie:  
https://www.vrijwilligerspuntalphen.nl/
info/vacature/648/%20Lid%20werk-
groep%20Planologie%20en%20Milieu
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Excursie

Een prachtige lentedag omlijst de eerste excursie 2022
Na een paar droge zonnige voorjaarsweken van de 
meest zonovergoten maand maart sinds de telling, had-
den wij het geluk de eerste corona regelvrije wandeling 
sinds twee jaar te kunnen doen. Met publicatie in de 
Gouwe Koerier, publicaties in sociale media van het IVN 
en meeliften op de promotie van PReT (Platform voor 
Recreatie en Toerisme) was de situatie optimaal. Het 
lukte ook om mijn nieuwe buren mee te krijgen op deze 
lentewandeling. Zij hadden de route al vaker gelopen, 
maar kijken nu met heel andere ogen naar hetgeen in 
het Zwarte Padgebied Boskoop groeit, bloeit, beweegt, 
zingt en steeds weer boeit.
Het thema van de wandeling op zaterdag 26 maart was: 
Hoe kwam de natuur de winter door?
Dat hoefden we niet meer uit te leggen, de natuur liet 
zich al in volle glorie zien, was zelfs drie weken voor op 
haar schema. We konden meteen overstappen op het 
volgende thema: Stinsenplanten, dit zijn vooral bol - en 
knolgewassen. Stinsen betekent ‘oud stenen huis’, het 
woord stamt uit Friesland en komt uit de 16e en 17e 
eeuw, toen handelsreizigers op terugweg uit zuid en 
oost Europa deze vroeg- bloeiende planten 
meebrachten. Er ontstond een 
levendige han- del met als 
belangrijkste afnemers: 
landheren, monni-
ken, boeren en de 
adel. De vroeg 
bloeiende planten 
uit zuidelij- ker stre-
ken waren geliefd in 
onze nog kale tuinen, 
boomgaarden en land-
goederen. Zo ontstond een 
stinsenmilieu, dat nog steeds te 
vinden is bij kastelen en herenhuizen en be-
hoort tot het cultureel erfgoed in ons land. Je vindt het 
ook in heemtuinen, zoals het Zwarte Pad.
Welke soorten tot de stinsenplanten behoren, is geen 
vast gegeven. Er is een voortdurende ontwikkeling, een 
grijs gebied (cultuur variëteiten die verwilderen). Glo-
baal kun je stellen dat stinsenplanten zich kunnen 
vermeerderen met zaad, via wortels, bollen, knollen en 
een vaste plek innemen in ons klimaat. Planten van een 
stinsenmilieu zijn o.a. sneeuwklokjes, krokus, daslook, 
sneeuwroem, oosterse en blauwe anemoon, lenteklok-
je, narcis en kievitsbloemen. 
Aanbevolen is de Basisgids Stinsenplanten, te bestellen bij 
de KNNV Uitgeverij.

Hoe kwam de natuur de winter door

Grote bonte spechten volgden ons.
Het weer lokte ook vogels. Al kort na de start zagen we 
drie grote bonte spechten een kiekeboe spelletje 
spelen. Klevend tegen boomstammen vlogen ze van de 
ene naar de volgende boom. 
Toen we een half uur 
later een kilome- ter 
verder wa- ren, 
zagen we 
hetzelfde 
schouwspel 
van drie 
spechten 
in kolos-
sale 
Metase-
quioa’s 
in het 
Schoolak-
kerbos. 
Ze moe-
ten ons 
gevolgd zijn (of 
wij hen). Ver- der 
tijdens onze wan-
deling ook vol- op acti-
viteit van meer- koeten, 
waterhoentjes, futen en zangvo-
gels, zoals vink, rood- borst, zanglijster, 
merel, kauw en winterkoninkje. De lente was voor 100% 
onze begeleider. Ik schrijf dit eind maart.

Tekst: Hans van Dam,  foto: Chris Groesser, Miep Munninghoff

Mijn plek

In het excursiepakket van IVN Alphen aan den Rijn zat 
vroeger een stiltewandeling. Grada Hooijmans was 
daarvoor gids. Een wens van haar en Vereniging Vrien-
den Park Zegersloot  was om een stilteplek met een 
bankje en bordje. IVN heeft deze wens uit laten komen. 
In het Irenebos, in het bijenbos volg je de gele route. 

Grada Hooijmans heeft toestemming van de familie 
Hermans om een spreuk van de overleden Toon Her-
mans op dit bordje te mogen gebruiken. Dus als u een 
moment rust zoekt het bankje is er.

Stilteplek Park  
Zegersloot

Tekst en foto’s: Antoon Zonneveld

Om meer zicht te krijgen op ammoniakconcentraties 
buiten de (grotere) natuurgebieden is het RIVM haar 
Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (man.rivm.nl) 
aan het uitbreiden met meetpunten in meer agrarisch 
gebied. Omdat de directe invloed van lokale bronnen 
(stallen) en activiteiten (uitrijden van mest) op de metin-
gen te beperken, is gezocht naar relatief kleine natuur-
gebiedjes (natuurlijke graslanden) die omgeven worden 
door agrarisch gebied. Een van de nieuwe gebieden is 
de Plaspolder ten westen van Woubrugge. IVN is ge-
vraagd om te helpen bij de monitoring. IVN’er Dick 
Warmerdam verwisselt sinds kort elke 28ste van de 
maand 3 buisjes van een amoniakpunt in de Plaspolder. 

Amoniak meten 
in de Plaspolder

Tekst: Irma Brugmans ; Foto’s: Monique Kinkel

Amoniak meetpunt

Plaatsen meetpunt



Rijpschildmos Rond dambordje

Vliegstrontjesmos

Witte Schotelkorst Groot Schildmos

Heksenvingermos
en Vals Dooiermos
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Zondag 8 mei om 20.00 uur was het verzamelen voor de 
avondwandeling van IVN tegenover Gamma. Er waren 
17 personen van de partij. Na een welkomstwoordje 
vertrokken wij naar het Weteringpad. Onderweg naar 
het pad werden we door gids Kees l’Ami al gewezen op 
de diverse plantjes die tussen de stoeptegels groeien. 
We zagen de Brede Weegbree (die je kunt gebruiken 
tegen de jeuk als je een brandnetel geraakt hebt), de 
Paardenbloem, Klein Kruiskruid en Klein Tasjeskruid. 
Even verderop groeide in een miniperkje rondom een 
Plataan, Heermoes ofwel Akkerpaardenstaart. Je kunt 
deze plant uit elkaar halen en weer in elkaar zetten! 
Hoe leuk is dat?  Maar wat minder leuk is, is dat wan-
neer je dit eenmaal in je tuin hebt er niet meer vanaf 
komt. Het heeft nl. wortels van wel 1 m lengte. De 
plataan kom je trouwens veel tegen in stedelijke gebie-
den omdat zij goed tegen vervuilde lucht kunnen: zij 
gooien gewoon ieder jaar de bast eraf en beginnen 
opnieuw.

In de berm zagen we de Nachtkoekoeksbloem, de bloem 
is wit en geurt alleen in de nacht zodat deze nachtvlin-
ders voor de bestuiving en bevruchting aantrekt. Hij 
behoort tot de anjerfamilie. Even verderop stond de 
Voederwikke in de berm. De naam voeder kreeg hij 
omdat de plant vroeger veel in korenvelden stond. Hij is 
verwant aan de Lathyrus. En weer iets verder stond een 
Iep met heel veel zaadbollen en weinig tot geen blad. 
Toch was de hele boom groen. Een prachtig gezicht! Er 
stond tussen de lissen ook Valeriaan.

We zijn ook veel wijzer geworden over geknotte bomen. 
Wanneer bomen eenmaal geknot zijn, is het noodzaak 
dat men dit blijft doen anders wordt de top te zwaar en 
valt de boom uit elkaar. Dat knotten is veel werk maar 
men doet dit toch om het landschapselement in stand 
te houden. Na een regenbui blijft er vaak wat water 
bovenop de geknotte boom achter waardoor de boom 
gaat rotten en er zich in de holtes humus vormt waar 
zich na verloop van tijd  hele tuintjes van andere plan-
ten zich kunnen vormen. De wind en vogels brengen 
zaden hiervoor mee. Zo kan je Brandnetels, Bramen-
stengels, Fluitenkruid en zelfs kleine andere boompjes, 
bovenop vinden. Ik dacht altijd dat alleen wilgen geknot 
werden maar dat blijkt een misvatting te zijn. Ook 
essen, elzen en populieren worden vaak geknot. Ook 
nog een zadelzwam gespot. Dit is geen parasiterende 
zwam dus een boom waarop deze zwam groeit, gaat 
niet dood. 

In het gebied van het Weteringpad lopen galloway 
runderen. Zij eten alles, zelfs distels, maar geen boter-
bloemen omdat die licht giftig zijn. Deze runderen zijn 
zwaar en trappen de bodem vaak kapot, waardoor er 
diepe gaten in de grond komen. Door de droogte van 
de laatste tijd is de bodem hard geworden waardoor 
het daar op het gras moeilijk lopen is op dit moment.

Het was dus een zeer leerzame wandeling waarvoor 
veel dank aan de gidsen Kees L’Ami en Dick Warmerdam.

Op zondagmiddag 27 maart heb ik een 2 uur durende 
mooie en leerzame excursie Kortsmossen gemaakt 
onder begeleiding van IVN-gidsen Liesbeth Bos en Dick 
Warmerdam. Het was schitterend weer en ik maakte 
daar de opmerking over dat dat fijn was. Maar het 
mooie weer bleek niet zo fijn voor de korstmossen te 
zijn! De mossen krimpen hierdoor en zijn daardoor 
minder goed te zien en/of minder mooi. Daarom werden 
er spuitflesjes water meegenomen zodat de korstmossen, 
na het besproeien, er wat fleuriger uit zouden zien.
Liesbeth vertelde ons dat de korstmossen in drie groepen 
verdeeld worden: de Bladvormige, Struikvormige en 
Korstvormige.
Korstmossen zijn opgebouwd uit algen en schimmels, 
samen vormen ze een symbiose: zij hebben elkaar 
nodig. De algen die via fotosynthese suikers en zuurstof 
voor de schimmels maken, worden ingekapseld door de 
schimmels en vormen zo samen de korstmossen. 
Boomkorstmossen haken zich vast aan een stam van 
een boom maar dringen de boom niet in. Er zijn veel 
soorten korstmossen die niet tegen ammoniak kunnen 
(veroorzaakt door vnl. boeren en verkeer) en daaraan 
kunnen wetenschappers de toestand van de luchtkwali-
teit afleiden. Komen er meer gele korstmossen?Dan 
weten de wetenschappers dat de luchtverontreiniging 
toeneemt.

We hebben veel geleerd en gezien zoals groot Dooiermos, 
Witte Schotelkorst, Heksenvingermos, Witstippelschild-
mos, Eikenmos (die wordt overigens weinig gezien), 

Melig Takmos, 
Vliegen-
strontjesmos, 
Verscholen 
Schotelkorst, 
Steenpurper-
schaaltje, Grauw 
Rijpmos.
Het was een 
interessante 
wandeling waar-
voor veel dank aan 
Liesbeth Bos en 
Dick Warmerdam.

Excursie

Tekst en Foto’s: Jacinta van Staverden-Meijer

Avondwandeling langs het  
Weteringpad

Excursie

Tekst en Foto’s: Jacinta van Staverden-Meijer

Korstmossen excursie 

Nacht Koekoeksbloem Valeriaan in knop Iep in bloei

Witte Schotelmos

Witstippelschildmos
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Film – Is er toekomst op een warmere planeet?
Zo. 19 juni 14.30 – 16.15 uur 
De aarde warmt op. In het jaar 2100 kan de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd maar 
liefst zes graden Celsius zijn gestegen volgens 
wetenschappers. Maar wat betekent een 
stijging van zes graden voor de mens? Deze 
film van National Geographic brengt in beeld 
wat de consequenties zijn voor de toekomst 
van de mens en onze planeet. En kan er wat 
worden gedaan om het tij te keren?
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden 
Toegang gratis 
Aanmelden bij: info@bc-deveenweiden.nl

Film – Dagvlinders in Nederland en Vlaanderen
Zo. 17 juli 14.30 – 15.45 uur 
Annette van Berkel is ruim 5 jaar op pad geweest om alle 
vlindersoorten in Nederland en Vlaanderen in hun leefom-
geving op film te zetten. Ze is als het ware in de huid van 
vlinders gekropen. Een grote verzameling 
unieke beelden is daarvan het resultaat. 
Met commentaar van Boudewijn de Groot 
en Eva Zeijlstra kunt u genieten van het 
intieme leven van dagvlinders waarin alle 
aspecten van hun levenswijze aan de orde 
komen.
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden 
Toegang gratis 
Aanmelden bij: info@bc-deveenweiden.nl

Film – Licht, Lucht & Water
Zo. 21 augustus 14.30 – 15.45 uur 
In deze documentaire schetst filmmaker Jaap 
Oosterman een beeld van de Nieuwkoopse 
Plassen in al zijn facetten: het ontstaan door 
vervening, het beheer en onderhoud zoals 
het rietsnijden, de waterbeheersing en de 
recreatie. De samenwerking met overheid,  
gemeente, waterschap en Europese Unie 
heeft de laatste jaren geresulteerd in belang-
rijk herstel van flora en fauna. 
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden 
Toegang gratis 
Aanmelden bij: info@bc-deveenweiden.nl

Bezoekerscentrum

Vijver opgeknapt
Belangrijker nog is dat de vijver helemaal is opgeknapt! 
Wat een (zwaar) werk is daar verricht en wat een plaatje 
van een vijver is er nu in wording. De nieuwe vijver is 
groter, ruimer en voorzien van toe- en afvoer van water. 
Dankzij een pomp die werkt op zonne-energie wordt 
water duurzaam opgepompt naar de vijver. Als de vijver 
een bepaald waterpeil heeft bereikt, vloeit het overtollige 
water weer terug. Zo blijft de waterkwaliteit in de vijver 
op orde. Het mooie is dat er al leven te zien is in de 
vijver terwijl de beplanting op de oevers nog verder 
moet groeien. Sowieso is er aan verdere plannen geen 
gebrek; bijvoorbeeld om groene varens te laten groeien 
onder de vlonder bij het gebouw en om regenwater 
naar de vijver te laten toevloeien. Al met al is de vijver- 
nieuwe-stijl een aanwinst voor het BC. 

Onderkomen voor graafbijen
Vernieuwing is er ook bij het even verderop in de tuin 
gelegen bijenhotel. Vast en zeker ook goed bekend. 
Tegenover dat bijenhotel is begonnen met het aanbrengen 
van een ‘hoefijzer’ van zand en stenen voor zogeheten 
graafbijen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. 

Klompenroute in de tuin
Ook is de wandelroute in de tuin vernieuwd door er een 
klompenroute van te maken. De geschilderde klompen 
markeren de route en geven kleur aan onze tuin. 
Verder is de vlonder aan het water weer in ere hersteld 
en veilig plus beter toegankelijk gemaakt.  

En verder
Is de Tuinwerkgroep elke maand druk en met veel 
plezier aan de slag met het beheer en onderhoud en is 
met de steun van de Alphense Lions tijdens NL Doet 
nieuwe aanplant geplaatst. Kortom, er gebeurt veel in 
de tuin dat de moeite waard is om een bezoek aan af te 
leggen. En we zijn daar zeker niet mee klaar. Er zijn 
verdergaande ideeën om nieuwe elementen aan de 
tuin toe te voegen. Door bijvoorbeeld het thema water 
ook voor kinderen op speelse manier een plek te geven. 
Ook willen we dit najaar met de gemeente samenwerken 
om de aantrekkelijkheid van de entree van de voorkant 
van het BC en daarmee van de entree van de tuin te 
versterken. 

Tuin Bezoekerscentrum aangepakt
Het is lente 2022. De droogte in Nederland houdt velen be-
zig. Wat gaat die betekenen voor de staat van onze natuur? 
En wat gaat deze zomer nog brengen? Meer nabij bent u 
misschien nieuwsgierig naar de natuur in de tuin van het  
Bezoekerscentrum? Daarover is het nodige aan positief 
nieuws te melden. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
wordt steeds meer zichtbaar dat de tuin een vernieuwing 
ondergaat. 

Dit alles past bij de ambitie van het Bestuur om het 
Bezoekerscentrum meer aantrekkelijk te maken voor 
bezoekers. Nog teveel mensen lopen langs ons BC 
zonder te weten wat daar te doen is, en zonder de tuin 
te bezoeken. We willen dat het een bruisende plek is 
waar veel gebeurt, waar de bezoekers leren over de 
natuur in hun eigen omgeving, waar mensen een 
startpunt vinden voor wandelen en fietsen. Met een 
mooie, opgeknapte en aantrekkelijke tuin! Ik zie en 
spreek u daar de komende maanden graag.

René Vrugt,
Voorzitter Bezoekerscentrum De Veenweiden

Beplanting op de oevers is zich aan het herstellen.

Zonnepanelen van de waterpomp

“Hoefijzer” van zand en stenen voor graafbijen

Film agenda BC

mailto:info@bc-deveenweiden.nl
mailto:info@bc-deveenweiden.nl
mailto:info@bc-deveenweiden.nl
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NGO op pad

Het is heel fijn om te zien dat de deelnemers van de opleiding nu een groep worden. Ze delen ontdekkingen en ervaringen 
met elkaar. Gaan zelfs al excursies geven naar de Purperreigers. 
We krijgen er zo een mooi aantal enthousiastelingen bij de diverse IVN-afdelingen bij. Op 19 maart deed de NGO het 
natuurgebied Ruygeborg aan en was er een excursie naar Rietsnijder Daan de Rijk. Op 23 april 2022 bezocht de NGO de 
prachtige Heemtuin van het IVN in Nieuwkoop. Liesbeth Bos, Jick Brandes, Sylvia Klerx en Peter Pieterse waren deze dag de 
gidsen. NGO-deelnemers doen verslag.
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 Van Ruygeborg tot Heemtuin

Natuurgebied Ruygeborg 
(Tekst en foto’s: Monique Kinkel)

Het belooft een zonnige, prachtige voorjaarsdag te 
worden. En ik, Monique, mag weer op pad met mijn 
natuurvrienden van de NGO. Heerlijk! We gaan op 
excursie in het natuurgebied Ruygeborg in Nieuwkoop. 
Het gebied is van Natuurmonumenten en is een schakel 
in het NatuurNetwerk Nederland. Ik ga met gids Anton 
Martens mee. Het is goed om Anton weer te zien, want 
in de vorige (afgebroken) NGO liep ik stage bij hem. We 
telden de weidevogels in het land van boer Kaptein en 
ik leerde meer over weidevogels, extensief beheer van 
land en de jaarcyclus daarvan en de problemen waar 
weidevogels mee te maken hebben. Superinteressant! 
We wandelen door Ruygeborg I en Anton vertelt over 
de oorsprong en het beheer. Het gebied is een school-
voorbeeld van een landschapspolder ontstaan door 
turfwinning van hoogveen. Wat het bijzonder maakt, is 
dat de polder door een verhoogde grondwaterstand 
moerassig is. Toch houd je droge voeten, want de 
paden lopen over kreekruggen die hoger liggen dan de 
rest van het landschap. In Ruygeborg I wordt ingezet op 
een goede habitat voor moerasvogels. De grond wordt 
drassig gehouden, er zijn sloten en kleine plassen en er 
groeit volop riet en andere grassen.

Op pad met natuurgids Harm Begeman 
(Tekst en foto’s: Francis Holthuizen)

In het water in het natuurgebied Ruygeborg komen 
allerlei eendensoorten voor. We zien smienten, slo-
beenden, pijlstaarteenden, wintertaling, krakeenden en 
veel grauwe ganzen. Grauwe ganzen zijn in de lucht te 
herkennen aan hun licht gekleurde voorvleugels. In het 
ondiepe water verdwijnen de eenden en komen steltlo-
pers voor, waarvan wij nu alleen de scholeksters heb-
ben gezien op een eilandje. Andere steltlopers die voor 
kunnen komen zijn: de grutto, tureluur, wulp en kluut. 
De zwanen op de plassen vormen paren, maar de jonge 
zwanen paren nog niet. Ongeveer half mei vertrekken 
de zwanen naar o.a. het IJsselmeer in verband met 
voedseltekort hier. Ook namen we een aantal vlinders 
waar. We kwamen een aantal keer de kleine vos (vlin-
der) tegen, die zich heerlijk aan het opwarmen was in 
het zonnetje op een molshoop. Deze vlinder overwin-
tert in nissen en spleten. De citroenvlinder en dagpauw-
oog overwinteren ook als volwassen vlinder. De over-
winteraars gaan nog eitjes leggen. En ook de 
aardhommel koninginnen lieten zich ook volop zien. Zij 
zijn op zoek naar nestplaatsen.

Riet snijden op de Nieuwkoopse Plassen 
(Tekst en foto’s: Gerard van Leeuwen)
Hans Oostwouder en Jo Sanders namen ons mee met 
de Blauwborst om naar een perceel te varen waar riet 
wordt gesneden. De Blauwborst is een fluisterboot, dat 
wil zeggen een ruime werkboot voor de vrijwilligers van 
Natuurmonumenten met een elektrische motor. 
Het is een frisse dag en het is belangrijk goed aange-
kleed te zijn. Iedereen had er zin in. Jo komt uit een 
familie die veel rietsnijders heeft voortgebracht en zij is 
zelf dochter van een rietsnijder. Ze heeft een en ander 
zelf ervaren hoe het is om in het riet te werken. Daan 
de Rijk is de rietsnijder die vertelde over zijn werk. Hij 
heeft het rietsnijdersbedrijf overgenomen van Willem 
Beijeman, een alom bekende rietsnijder in Nieuwkoop. 
Daan werkt met zijn personeel van half december tot 
15 april, daarna begint het broedseizoen. In deze 

periode worden andere werk-
zaamheden uitgevoerd zoals het 
maken van beschoeiingen. Het 
maaien wordt met name machi-
naal gedaan met machines die 
voorheen als rijstmaaiers zijn 
gebruikt. Het riet moet kurk-
droog zijn en het blad moet eraf 
zijn vooraleer men het goed kan 
verwerken op daken. Na het 
maaien wordt het riet gekamd 
en de jonge boompjes worden 
verwijderd. Het riet wordt in 
grote bossen gelegd en in kleine 
bosjes gemaakt voor het gebruik 
op het dak. Tijdens de vaartocht 
spotten we nog een aantal 
bijzondere vogels als de Cetti’s 
zanger, een Buizerd alsook een 
drietal Bruine Kiekendieven. We 
hoopten Wulpen te zien, maar 
die waren er niet. Wel een 
IJsvogeltje. Bijzonder om te 
ervaren.
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NGO

Kennismaking met de Heemtuin Nieuwkoop 
(Tekst en foto’s: Corine Verveer)
Liesbeth Bos, onze gids van deze ochtend, vertelde over 
de oorsprong van de heemtuin; dat het voorheen (40 
jaar geleden) uit tennisbanen bestond en dat de 
windsingels van bomen eromheen kort op elkaar zijn 
aangeplant. Ze zijn hierdoor moeilijker uitgegroeid. De 
meeste inheemse bomen zijn 20 jaar geleden geplant, 
maar er zijn ook bomen die veel ouder zijn. We stonden 
eerst stil bij de volgende bomen op de parkeerplaats 
voor de Heemtuin. 

1. 2. 3.

1. De veldiep; deze boom heeft takken van visgraat 
structuur. Een sierlijke boom met licht uitlopend 
blad. De es stond praktisch naast de veldiep; robuus-
tere boom en hoog in de boom was een trosje met 
langwerpig gevleugelde noten te zien. De boom is 
tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke boom) en 
heeft een veervormig blad.

2. De gewone esdoorn: hier omgeven door de klimop 
plant. Daar heeft de boom zelf geen last van. De eik 
heeft juist voordeel van een klimop begroeiing 
omdat het de eikenprocessierups tegengaat. De 
takken van de esdoorn hebben tegenover elkaar 
staande knoppen, het blad is handvormig. Hij zaait 
zich makkelijk uit.

3. De zwarte els met elzenpropjes is familie van de 
berk, haagbeuk en hazelaar. Het blad van de els 
wordt gemakkelijk verteerd, die van de beuk en de 
eik niet.

En zo maakten wij vandaag kennis met 20-25 bomen en 
hoe wij zij deze bomen kunnen herkennen. 

Naast alle prachtige excursies zijn er ook nog twee keer 
in de maand lezingen. Ook wordt er druk geoefend met 
het houden van 5-miutenpraatjes en natuurmomenten. 
En dat langzaam maar zeker alle puzzelstukjes in elkaar 
vallen.

Expositie – ‘Puur Natuur’ van Truus Martens
Za. 2 april tm Wo 6 juli 14.00 – 17.00 op wo, za en zo
Met materialen die in de natuur gevonden zijn, zoals hout, stenen, 
aarde, vezels, maakt Truus Martens haar ‘schilderijen’. 
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
Toegang gratis.

Expositie – Bijenfoto’s
Ma. 16 mei tm 30 juni zie openingstijden bibliotheek
Inkijkje in het leven van de bij, verzorgd door Groene Cirkel  
Bijenlandschap
Locatie: Bibliotheek Rijn en Venen, Kade 10. 
Toegang gratis

Wandeling – Park Rijnstroom met ’t Gilde/IVN
za. 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, 
Deelname gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Excursie – Purperreiger in de Nieuwkoopse Plassen
Di. 7, 14, 21 en 28 juni 19.00 – 21.00 uur
Vaartocht over de Nieuwkoopse Plassen per fluisterboot.
Locatie: Lake Inn, zuideinde 29, Nieuwkoop
Toegang € 7,50 per persoon
Aanmelden bij: joopverbruggen@planet.nl 

Excursie – Wandeling door historisch poldergebied
Za. 4 juni 10.00 – 12.00 uur
We wandelen door historisch gebied: Bedelaarsbos, Spijkerboorse- 
kade en Compierekade. Bij het Rietveldse Pad bezoeken we het nieuwe 
natuurgebied de IJsvogel. Meenemen van verrekijker aanbevolen.
Locatie: Camping Polderflora. Gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Stadswandeling – Oudshoorn met ’t Gilde/IVN 
za. 11 juni 11.00 – 13.00 uur
Oudshoorn was een buitenplaats bij Alphen aan den Rijn. Vroeger 
stonden er veel herenhuizen. Er zijn er nog enkel We gaan ontdekken 
wat er nog over is van deze historische plaats en kijken wat hier 
groeit, bloeit en misschien nog zingt in deze buurt.
Locatie: Ingang Oudshoornsekerk, Oudshoornseweg Alphen 
aan den Rijn
Deelname gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Jeugdactiviteit – Slootjesonderzoek
Zo. 12 juni 14.00 – 15.45 uur
We doen weer mee met de Nationale Slootjesdagen. We gaan 
op zoek wat er leeft in de sloot. Je pakt je schepnet, emmer en 
loeppotje om je eigen onderzoek te doen. Misschien vind je een 
waterschorpioen of een grote geelgerande watertor
Locatie: Bezoekerscentrum De Veenweiden
Kosten deelname € 2,50 voor kinderen van 4 – 8 jaar
Aanmelden bij fladderaars.vlinders@gmail.com

Wandeling – Zaanse Rietveld en Plan IJsvogel
Za. 19 juni 14.00 – 16.00 uur
Het plan IJsvogel een klein natuurgebied dicht bij de wijk Kerk en 
Zanen langs het Rietveldsepad. Wat is er te zien: bomen en struiken, 
ondiepe en diepe plassen, riet, bloemenweide, een oeverzwaluw-
wand , ijsvogelnesten, kribbescheervelden, een observatie scherm 
en een bankje. We hopen dat er ijsvogels, de roerdomp en oever-
zwaluwen komen broeden
Start: Polderflora, Rietveldsepad 4b, Alphen aan den Rijn
Deelname gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl 

Foto: Wilde Bij
Beeldbank Natuurkiekers Jordan Blaauw Agenda

Workshop – ‘Hier begint de zee’
Vr. 17 juni 15.30 – 16.30 uur
Schoon water is een noodzaak. We gaan onderzoeken wat er leeft 
in het water, maar ook wat er niet hoort. Ook gaan we water zuiveren!
Voor Kinderen 6 – 12 jaar o.l.v. IVN Alphen aan den Rijn
Locatie: Bibliotheek Rijn en Venen, Kade 10, Alphen aan den Rijn
Toegang gratis 
Aanmelden op: rijnenvenen.op-shop.nl

Evenement – Waterspektakel
Za. 18 juni 10.00 – 14.00 uur
De kinderen mogen suppen, snorkelen, kanoën, met de Reddings-
brigade mee, maar ook met de Scouting Willem Barentsz met vletjes 
de Zegerplas op. Ook onderzoeken wij het waterleven in de plas.
Locatie: Zegerplas
Toegang gratis voor kinderen van IVN-leden, Zwemdiploma 
verplicht
Aanmelden bij: fladderaars.vlinders@gmail.com

Excursie  – Vogeleiland Tiengemeten in het Haringvliet
zo. 19 juni 08.15 – 17.00 uur
Tiengemeten, een eiland in het Haringvliet, is een unieke locatie in 
Nederland. In het dichtbevolkte Nederland gebeurt het regelmatig 
dat natuur moet verdwijnen voor de mens, maar op Tiengemeten 
was het precies andersom. Tot de jaren negentig was het een 
bewoond landbouwgebied, tegenwoordig heeft de natuur er vrij 
spel. Het is een uniek zoetwatergetijdenlandschap. Veel vogels 
hebben hier hun plekje gevonden en het is een waar eldorado voor 
natuurliefhebbers. Steltlopers, sterns, zangvogels en roofvogels, 
het vogelaanbod is erg gevarieerd, dus zeker de moeite waard.
Kosten: € 6,- voor de overtocht (lid natuurmonumenten €4,-)
Aanmelden kan via vwgalphen@live.nl 

Excursie – Fietstocht naar het Bentwoud
Za. 25 juni 10.00 – 13.00 uur
Afwisselend fietsen en wandelen. We observeren broedvogels en 
horen de veldleeuwerik. Er is kans voor waarnemingen van koe-
koek, bruine kiekendief en roerdomp.
Start: Contactweide. Gratis
Aanmelden bij: janny@countrygazette.nl

Wandelen – door het Rietveld
Zo. 26 juni  06.00 – 09.00 uur
Wandelen door het Rietveld is luisteren naar de Leeuwerik, kijken 
naar de Torenvalk, proeven van de Waterpeper en ruiken aan 
Kalmoes en Watermunt. En ook genieten van een heerlijk ontbijt 
na afloop van de wandeling in Café Klein Giethoorn.
Start: Parkeerterrein Klein Giethoorn, Rietveld 1, Hazerswoude 
dorp 
Deelname € 15,- p.p. voor ontbijt
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Workshop – Bijenhotel maken
Vr. 1 juli 15.30 – 16.30 uur
Voor kinderen 6 – 12 jaar o.l.v. IVN Alphen aan den Rijn
Locatie: Bibliotheek Rijn en Venen, Kade 10, Alphen aan den Rijn
Toegang gratis 
Aanmelden op: rijnenvenen.op-shop.nl

Excursie  – Nachtzwaluwen op de Veluwe
za. 2 juli 18.30 – 01.00 uur
Maak op een mooie zomeravond op de Veluwe kennis met één 
van de meest verborgen vogels van Nederland: de nachtzwaluw. 
Al wandelend door het mooie landschap genieten we van vogels 
als geelgors, vliegenvanger en roodborsttapuit. Zodra het begint 
te schemeren moet je vooral goed luisteren en kun je al snel de 
bijzondere zang van de nachtzwaluw horen die vaak vlak langs je 
heen vliegt. Een bijzondere ervaring! 
Deelname gratis.
Aanmelden kan via vwgalphen@live.nl 

Excursie – Op zoek naar eerbare planten en kruiden
Za. 9 juli 10.00 – 12.00 uur
Tijdens deze wandeling zoeken we speciaal naar planten die eet-
baar zijn. We doen dat op een interactieve manier, de gids wijst 
de planten aan, deelnemers krijgen lijsten en lezen de eigenschap-
pen voor 
Start: Contactweide. Gratis
Aanmelden bij: janny@countrygazette.nl

Wandelen – door Park Zegersloot
Zo. 17 juli  14.00 – 16.00 uur
Kijken en genieten van alles wat groeit en bloeit in het Heempark 
en Kromme Aargebied. Elke maand anders en afwisselend.
Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden
Deelname gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl

Wandeling – Zaanse Rietveld en Plan IJsvogel
zo. 21 augustus 14.00 – 16.00 uur
Het plan IJsvogel een klein natuurgebied dicht bij de wijk Kerk en 
Zanen langs het Rietveldsepad. Wat is er te zien: bomen en strui-
ken, ondiepe en diepe plassen, riet, bloemenweide, een oever-
zwaluwwand , ijsvogelnesten, kribbescheervelden, een observatie 
scherm en een bankje. We hopen dat er ijsvogels, de roerdomp en 
oeverzwaluwen komen broeden
Start: Polderflora, Rietveldsepad 4b, Alphen aan den Rijn
Deelname gratis
Aanmelden bij: dickw@xs4all.nl 

Excursie – De interactieve Natuurapotheek
Za. 27 augustus 10.00 – 12.00 uur
Veel planten hebben een geneeskrachtige werking. De gids wijst 
de plant aan en deelnemers (met lijsten) noemen de helende 
werking 
Start: Contactweide. Gratis
Aanmelden bij: janny@countrygazette.nl

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

website ivn.nl/alphenaandenrijn.

mailto:dickw@xs4all.nl
mailto:dickw@xs4all.nl
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mailto:vwgalphen@live.nl
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Vogelwerkgroep

Onderzoek 2021
In het gebied Zegersloot-Noord  (Heempark/Prinses 
Irenebos) in Alphen aan den Rijn heeft in 2021 opnieuw 
onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezige vogel- 
populatie. De gegevens zijn verkregen middels officiële 
tellingen in het kader van het Broedvogel Monitoring 
Project (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. In 
het gebied vinden sinds 2020 ontwikkelingen en beheer 
plaats met als doel meer natuurwaarde te creëren. De 
gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt 
om effecten op de vogelstand te monitoren.

De tellingen zijn gericht op het vaststellen van territoria 
van broedvogels. Middels een gestructureerde opzet 
zijn in de broedperiode tellingen in het veld uitgevoerd, 
waarna middels een analyse het aantal territoria van 
elke vogelsoort is vastgesteld. 

Belangrijkste waarnemingen
In 2021 is voor 49 vogelsoorten een territorium vastge-
steld.

Broedvogels: 
– De veelvoorkomende 

zangvogels hebben weer in 
tientallen paren gebroed: 
winterkoning (39 territoria), 
merel (21), koolmees (20), 
pimpelmees (14) tjiftjaf (17) 
en zwartkop (18). 

– Ook fitis (3), tuinfluiter (5), 
zanglijster (6), vink (5) en 
heggenmus (6) waren weer 
in aanzienlijke aantallen 
aanwezig. 

– Toch waren er bij met name de kleinere zangvogels 
lagere aantallen dan in 2020, zoals bij zwartkop,  
winterkoning, tjiftjaf en tuinfluiter. 

– Voor het eerst is in Zegersloot-Noord een territorium 
van de grasmus (1) vastgesteld in een zone met riet 
en struikgewas. 

– De cetti’s zanger is in 2021 niet waargenomen, 
waarschijnlijk door de periode met strenge vorst in 
februari. 

– In gedeeltes met oudere bomen hebben de spechten 
weer gebroed: zowel grote bonte specht (4) als groene 
specht (2).

– De boomklever (1) had wel een territorium in het 
begin van het broedseizoen maar is later niet meer in 
het gebied gezien.

– De sperwer (1) en buizerd (1) bouwden allebei een 
nest, maar ze hebben beiden uiteindelijk geen jongen 
grootgebracht.  

Vogels in Zegersloot-Noord
Tekst en foto’s: Auke Lever

– Opvallend was het  
ontbreken van een  
territorium van rans-
uilen. Er is ook geen 
vaste roestplaats 
ontdekt en ransuilen 
zijn nauwelijks gezien 
in Zegersloot-Noord in 
2021.

– De koekoek (1) was net als elk jaar in zijn vaste gebied 
te vinden.

– Voor het eerst sinds vele jaren was er een territorium 
van de blauwborst (1), die in Nederland steeds meer 
voorkomt.

– Door minder overstaand riet waren er in 2021 aan-
merkelijk minder territoria van bosrietzanger (5) en 
kleine karekiet (10).

– De blauwe reigers (6) hadden hun nesten in de hoge 
bomen in hun vaste kolonie.

Overige waarnemingen: 
– Gedurende de hele winter zaten er volop vuurgoud-

haantjes en goudhaantjes in het gebied. 
– Ook sijsjes hebben volop overwinterd in Zegersloot- 

Noord. Groepen van tientallen sijsjes kwamen af op 
het voedsel van vooral elzen. Vaak waren dit gecom-
bineerde groepen met putters. 

– In het voorjaar en in het najaar verblijven trekvogels 
gedurende korte periode in het gebied. In het voor-
jaar van 2021 is kort een bonte vliegenvanger gezien 
en in het najaar een boompieper. 

– Opnieuw waren boomvalken in augustus en september 
dagelijks aan het jagen boven het gebied. Ze broeden 
vermoedelijk ieder jaar net buiten Zegersloot.

– In de winter zijn weer volop koperwieken aanwezig 
geweest in het gebied, met groepen tot ca 80 vogels. 
Ook zijn enkele kramsvogels waargenomen.

– De dodaars is weer volop gezien in herfst en winter 
op de Kromme Aar. Ze overwinteren ook op de nabij-
gelegen Zegerplas.

Het volledige rapport (met aantallen en soorten) is te 
downloaden op:
https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-
rijn/vogelwerkgroep-alphen-aan-den-rijn

zwartkop

Keep

Boomklever

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

 algemeen bestuurslid Bert Noorbeek bert.ivn.alphen@gmail.com 06-26540448

Sociale Media
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 Bert Noorbeek bert.ivn.alphen@gmail.com 06-26540448

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 
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 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

https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/vogelwerkgroep-alphen-aan-den-rijn
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Bij de cover

Foto voorzijde – akkerhommel
De voor en achterzijde van dit kwartaalblad zijn voor-
zien van een foto’s gemaakt door de Natuurkiekers. De 
keuze voor de voorzijde is op verzoek. Graag een foto 
van een bij. Aldus: op de voorpagina een hommel in 
vlucht, vastgelegd door Pieter van Dijk. Maar welke 
hommel dan kun je jezelf afvragen. Hoogstwaarschijnlijk 
is dit de akkerhommel en volgens wikipedia een zeer 
vriendelijke soort die zelden zal steken. Het nest zit 
meestal onder de grond in oude muizennesten, maar de 
soort nestelt ook bovengronds onder mos, in graspollen, 
composthopen, in vogel- nesten en soms in nestkastjes. 
Een volgroeide kolonie van de akkerhommel bestaat uit 
zo’n 60 tot 200 werksters.  
Foto gemaakt met een nikon camera, 105 mm macro-
lens en een sluitertijd van 1/2000 seconde. 

Foto achterzijde - kievitsbloem
De achterkant van dit blad laat een heel andere foto 
zien. De sfeer van de vroege ochtend met vochtdrup-
pels op de bloembladen van deze kievitsbloem en de 
zon komt net door de ochtendmist. Wel vroeg je bed uit 
om dit vast te kunnen leggen hoewel dat in de maand 
maart nog wel meevalt. Zoals de maker, Jordan Blaauw, 
zelf schrijft: Een van mijn hoogtepunten van de afgelo-
pen tijd was toch wel de kievitsbloem. Kan dat alleen 
maar met hem eens zijn. Foto gemaakt met een canon 
camera, 100 mm macrolen en een sluitertijd van 1/160  
seconde.

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 juni 
verschijnen. Maar dan wel met foto’s gemaakt in het 

gezamenlijke weekend van de Vlinderwerkgroep en de 
Natuurkiekers naar Viron vallei in de Ardennen. 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 
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VoRmgeVing: Roelof Schutter
Foto omslag: Natuurkiekers, Pieter van Dijk
Foto achteRzijde: Natuurkiekers, Jordan Blaauw  
BezoRging: Henry Loeters
eindRedactie: Irma Brugmans

aan dit nummeR weRkten mee: Lydia Beekhuis, Gerard Been,  
Jordan Blaauw, Gerda Bonninga, Irma Brugmans, Hans 
van Dam, Corry Dierdorp, Pieter van Dijk, Annemiek Van 
Eeuwen, Gert de Geest, Chris Groesser, Henk Jan Haber-
mehl, Francis Holthuizen, Monique Kinkel, Gerard van 
Leeuwen, Auke Lever, Wiel van der Mark,  Evert Mol, 
Miep Munninghoff,  Ria van Oeveren, Jacinta van Staverden, 
Corinne Verveer, René Vrugt, Dick Warmerdam, 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. 3 - 2022
1 augustus 2022

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  
penningmeester.

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

  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

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

https://natuurkiekers.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://natuurkiekers.nl/downloads/category/3-kiekerbul
mailto:IVNBontallerlei@gmail.com
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