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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 makelaardij, 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 ei-
gen land en verblijven in schitterende, ruime loopstallen. In 
de zomers grazen ze in prachtige weilanden. Die zorg voor 
het dier proeft u in de producten! 
 

Van alles te beleven voor de kleintjes                                                                              
Wanneer u toch naar de Landwinkel gaat, breng dan meteen 
even een bezoekje aan de dierenweide. Kinderen kunnen 
kennismaken met de diverse dieren, zoals een shetlandpony, 
geitjes, kipjes, eenden en een ezeltje. 
Op de Kakelhoeve kan uw kind zich vermaken met de speel-

attributen en zo spelenderwijs het leven op de boerderij ont-

dekken. 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! 

Hooftstraat 141, 2406 GG Alphen aan den Rijn 

0172-473236 

mailto:steenwijk@zuivelboerderij.info
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• Giften zijn vaak aftrekbaar door                                                                                                                                      

onze ANBI status. 

• RSIN nummer: 816027766 

      

 Van de redactie 

 

 

Een nieuwe start 
 

We hebben voor de herfstmaanden weer een mooi program-

ma met leuke activiteiten. 

In het bezoekerscentrum De Veenweiden is een unieke expo-

sitie te bewonderen en egel Kiwi heeft een plekje gekregen 

in de tuin van het bezoekerscentrum. 

Leest u ook de ingezonden brief van het bestuur aan onze 

gemeente over het bestemmingsplan 

Westkanaalweg. 

Naast diverse excursies kunt u op 10 oktober ook de handen 

uit de mouwen steken bij een schoonmaakactie bij Park Ze-

gersloot. 

 

Veel leesplezier! 

 

Jolanda Zwaan 
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     IVN Alphen aan den Rijn  
Bestuur       

voorzitter    Gert de Geest                   voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl   06-23817870 

      Natuurkiekers, VLB  

secretaris    Irma Brugmans                secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl    06-13187800 

penningmeester    Foppe Jan Japenga   penningmeesterivnalphenaandenrijn@ivn.nl   06-53226448 

adres     Krabbescheer 102, 2408 LG Alphen aan den Rijn                                           

algemeen bestuurslid    Antoon Zonneveld                               zonneveen@live.nl 0172-420058                           

      Vrienden vh Heempad, Planologie en Milieu  

algemeen bestuurslid    Nell Spreij  nellspreij@gmail.com                                                                         06-51550087 

      Lezingen, Jeugd, Junis BSO, Vogelwerkgroep  

beoogd algemeen bestuurslid    Nicolette Bakker nicolettebakker.nb@gmail.com (na 17.30 uur bellen)06-21365087 

      Bont Allerlei, Communicatie & PR  

        

Coördinatoren werkgroepen       

Bont Allerlei    Jolanda Zwaan jolandazwaan256@gmail.com 06-20577860      

Communicatie/PR    Corry Dierdorp                              communicatieivnalphenaandenrijn@ivn.nl    0172-471550      

Excursies    Dick Warmerdam                dickw@xs4all                                                                    0172-518480  

Facebook    Annette Bredius ivn.alphen@gmail.com    06-27476389 

Facebook(vervanger)    Sattija Ramdin s.ramdin@live.nl  

Fotowerkgroep Natuurkiekers    Chris en Jordan coordinatie@natuurkiekers.nl    

Lezingen    Liesbeth Bos               em.bos@xs4all.nl                                                                       06-12883574 

NatureXplorers    Gerard Been NatureXplorers.ivn@gmail.com 06-45564348 

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

Vertrouwenspersoon    Angela Schouten  angela.schouten@gmail.com  06- 55307217    

Vlinders en Fladderaars    Gerda Bonninga fladderaars.vlinders@gmail.com    06-53403123 

Vlinderwerkgroep    Stef Strik vwgalphen@live.nl  0172-430557  

Vogelwerkgroep    Stef Strik vwgalphen@live.nl  0172-472748   

Vrienden van het Heempad    Hans van Dam janny@countrygazette.nl 0172 214775       

Vrijwillig landschapsbeheer    Wim Dieho                                wimdieho@ziggo.nl 06-86641802  

Webmaster    Dick de Graaf graafdirk@gmail.com 0172-422092 

website (vervanger)    Anette Bredius ivn.alphen@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 

        

Regiocontactpersonen       

Boskoop    Hans van Dam janny@countrygazette.nl 0172 214775       

Hazerswoude    Jan Kuijt j.n.kuijt@casema.nl  071-3412597 

Kaag en Braassum    Dick Warmerdam dickw@xs4all.nl 0172-518480  

Koudekerk aan den Rijn    Jan Bal balvanbeem@casema.nl  071-3412168 

        

Verenigingsgebouw    Bezoekerscentrum De Veenweiden  

Adres    Burg.Bruinslotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn 0172-533296 

Openingstijden bezoekerscentrum    Vanaf 17 juni weer open, voor actuele informatie: bc-deveenweiden.nl  

        

        

        

        

mailto:voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl
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mailto:nicolettebakker.nb@gmail.com
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mailto:em.bos@xs4all.nl
mailto:NatureXplorers.ivn@gmail.com
mailto:milieuenplanologie.ivn@gmail.com
mailto:angela.schouten@gmail.com
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Een ander belangrijk project is “Samen meer bereiken”. Een 
aanpak tot samenwerking voor IVN-afdelingen en vrijwil-
ligers. Dat mensen natuur belangrijk vinden en graag iets 
willen doen, weten we al bij IVN. Steeds meer mensen klop-
pen bij IVN aan omdat ze vanuit hun eigen kennis en kunde 
iets willen bijdragen aan onze missie: natuur en mens weer 
dichter bij elkaar brengen. IVN-afdelingen doen daar al veel 
voor. Het gaat goed, maar het kan beter. 

 

De komende jaren zou men graag willen dat vrijwilligers en 
beroepskrachten goed samenwerken en elkaars expertises 
nog beter aanvullen. Een belangrijke stap daarin is het sa-
mengaan van Vereniging en Stichting tot weer één IVN. Men 
wil grote groepen mensen uitnodigen om (incidenteel) met 
ons mee te doen. We moeten de programma’s steeds ster-
ker richten op ontwikkelen en vervolgens overdragen aan de 
samenleving. Deze ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe 
uitdagingen. IVN is namelijk in beweging. Van een vereni-
ging met vaste structuren is men op weg naar een open be-
weging waar voor iedereen, die iets wil met onze missie, 
een plekje is. Ook binnen onze afdeling willen we hieraan 
gaan werken en dit concept opnemen in onze jaarplannen 
voor 2021. 

 

IVN Alphen is nog steeds een bruisende afdeling, waarbij we 
de vrijwilligers dankbaar zijn voor hun inzet. Helaas konden 
we dit in 2020 niet belonen met een gezellige vrijwilligersac-
tiviteit, maar hopen dat in 2021 weer goed te kunnen ma-
ken. 

We hopen, wanneer de coronaregels dit toelaten, weer vele 
leden te mogen ontmoeten tijdens de Algemene Ledenver-
gadering in november. 

IVN gedurende de coronaperiode 

 

Gert de Geest 

 

De perikelen rondom het coronavirus laat niemand meer 
los. We praten erover, vinden er iets van, hebben er een 
mening over en juist dat maakt het moeilijk om de juiste 
beslissingen te nemen. Gelukkig hoeven wij dat niet te 
doen, maar doen ze dat in Den Haag.  

 

Wel heeft dit gevolgen voor het wel en wee van onze vereni-
ging. Veel activiteiten konden niet meer doorgaan, zelfs de 
NatuurGidsenOpleiding, gestart in januari 2020, moest wor-
den stopgezet. Maar toch ook positief nieuws uit deze perio-
de. Alle werkgroepen hebben gezocht naar mogelijkheden 
om hun activiteiten, met in acht neming van de RIVM-regels, 
doorgang te kunnen laten vinden. Excursies en werkgroep-
bijeenkomsten kunnen na een digitale start, weer op be-
perkte schaal lijfelijk worden bijgewoond. Het bestuur heeft 
al haar vergaderingen kunnen laten doorgaan. In het begin 
digitaal, maar zodra dit kon weer op gepaste 1,5 meter af-
stand. De Algemene Ledenvergadering is helaas in het voor-
jaar niet doorgegaan, maar zal in november zo mogelijk op 
een andere locatie met de 1,5 meter handhaving door kun-
nen gaan. 

 

Binnen de werkgroepen en het landelijke IVN heeft men in 
de afgelopen periode ook niet stilgezeten. Er zijn vorderin-
gen gemaakt met het realiseren van één IVN, het samen-
gaan van de Stichting IVN en de Vereniging IVN. Achter de 
schermen wordt op alle fronten hard gewerkt om alle hier-
voor benodigde zaken op een democratische wijze te reali-
seren. 

Van het 

  bestuur 



 

 



 

 

In Memoriam Aad Geeve 

 

Op zaterdag 14 juni jl. is Aad Geeve, geliefd en actief vrijwilliger voor IVN Alphen aan den Rijn overle-

den. Dit is snel en onverwacht gegaan. Nog maar kort daarvoor, in april, had hij zijn werkzaamheden 

als coördinator voor de IVN Vlinderwerkgroep wegens ziekte neergelegd. 

Aad was al enige jaren voorzitter/coördinator van de Vlinderwerkgroep IVN Alphen aan den Rijn. En 

dat deed hij met veel passie. Als hij vond dat er te weinig gebeurde dan organiseerde hij gewoon weer 

wat. Of stelde de vraag: ”Moeten we niet iets gaan doen?”. Als je een vlinder zag die je niet kende, 

was een foto naar Aad sturen voldoende om de naam te leren. Zelfs vanuit het buitenland. De jaarver-

gaderingen vonden veelal bij hem thuis plaats bij een lekker hapje en drankje. We wisten dat Aad ziek 

was en zijn gezondheid te wensen overliet. Midden in coronatijd heeft de IVN Vlinderwerkgroep nog 

een grote bos tulpen gebracht van ons die hij, in de deuropening, staande, dankbaar aannam. Optimis-

tisch was hij. "Komt goed." Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn laatste app aan ons was van 11 juni. Bi-

zar. We zullen hem missen en als herinnering aan Aad Geeve heeft de IVN Vlinderwerkgroep in de Al-

phense vlinderidylle Gnephoek een vlinderstruik speciaal voor hem gepland. 

 

Naschrift: Bizar was dat bijna gelijk met zijn overlijdensbericht het blad Mens en Natuur, het landelijk 

IVN Ledenblad, op de mat viel. Sla je de eerste bladzij open dan staat daar een paginagrote foto van 

een nachtvlinder, gemaakt door Aad. Met tekst erbij, ook van zijn hand. Een kostbare herinnering. 
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Joost plant een vlinderstruik ter nagedachtenis van Aad 
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Tijdens de tropische periode was er voor mij maar één ver-

blijf mogelijk: aan het strand; zo dicht mogelijk bij de zee.                     

Ik beleefde er een invasie van lieveheersbeestjes en zag veel 

atalanta’s (dagvlinder) na de afkoeling boven zee tegen de 

oostenwind in dwarrelen. Je ziet er ook kanjers van vliegen, 

peurend in de aangespoelde wieren. Strandvliegen doen 

geen mens kwaad; door meeuwen worden ze graag gegeten. 

Vliegen, 
we kunnen niet zonder 

Hans van Dam 

groene vleesvlieg foto IVN 



 

 

9 
bont allerlei 

Bij ons huisje hebben we ook een tuin, het onderhoudswerk deed ik ’s avonds, 

maar dat was geen goed plan. Wij hebben knutjes, zij worden wakker zodra het 

zonlicht zwakker wordt. In onze tuin parasiteren zij vooral na achten op tuinman-

nen in korte broek. De tweevleugeligen zijn amper 2 millimeter, hebben donkere 

vlinderachtige vleugeltjes, de mugjes naderen en steken ongemerkt, al spoedig krijg 

je overal een onbeschrijfelijke jeuk die niet op een plek te lokaliseren is. 

Vliegen en muggen behoren tot de Orde van de Tweevleugeligen (Diptera). Het 

maakt mij nieuwsgierig hoe zulke minieme beestjes een grote kerel op de vlucht 

jagen. Knutten worden ook wel knijsjes, knijten of knotten genoemd en komen 

plaatselijk voor. In mijn allereerste natuurboek (Vlinders en andere insecten in 

kleur, uitgave 1956) komt de knut niet voor. Evenmin in Thieme’s Grote Natuurgids 

(1972), beiden verjaardagscadeaus. In Elseviers Insektengids (in 1975 schreef je dat 

met een ‘k’) minieme informatie. Dit boek kan ik alleen ingewijden aanraden, van-

wege de vele wetenschappelijke termen is het niet geschikt voor beginners. 

Vliegen en muggen, wereldwijd zijn er 80.000 soorten bekend (maar we leven nu 

2020). In Nederland behoren er zo’n 3500 soorten tot deze orde. Twee vleugels en 

zes poten. 

De monddelen zijn zuigend of bijtend, verschillende soorten steken zoals: muggen, 

horzels en dazen. Vele komen in onze omgeving voor, de groenglanzende goudvlieg 

(ook wel bromvlieg), de grijze vleesvlieg is als eerste bij kadavers, de mestvlieg 

heeft een goede neus voor verse koeienvlaaien. Fruitvliegjes (de maden) doen zich 

te goed in rottend afval van de groencontainer. Het zijn vooral de larven die voor 

overlast kunnen zorgen, wortelvlieg en langpootmug zijn schadelijk in land- en tuin-

bouw. De meesten doen nuttig werk. 

Tweevleugeligen zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en voor vissen. Het zijn op-

ruimers in de natuur: kadavers, rottend fruit, mest, hondenpoep en plantenresten. 

Alleen de vrouwtjes steken, ze hebben een bloedmaal nodig om vruchtbare eitjes 

te kunnen leggen. Op vochtige warme dagen, nabij water, zijn regendaas en goud-

oogdaas pijnlijke lastposten. De regendaas heeft grauwe gesloten vleugels en draait 

enkele keren om je heen voordat zij steekt, de goudoogdaas gaat recht op haar 

doel af. Mij bedreigen kost hun leven. 

Zoek, als je gestoken bent, meteen naar jong blad van weegbree of hondsdraf, 

kneus het blad en druk het op de pijnlijke plek. 

Mimicry komt vooral voor bij zweefvliegen, sommigen lijken uiterlijk op een bij of 

wesp. 

Onze huisvlieg (Musca domestica) is wellicht het meest bekend. Zijn irritante vlieg-

gedrag en kriebelende (soms licht stekende) aanwezigheid maakt deze soort niet 

geliefd. Let eens op hoe zij vliegt, zigzaggend, soms in vierkantjes, wendbaar zonder 

snelheid te verminderen. Het is de wetenschap nog niet gelukt om dit gedrag na te 

bootsen. Stel dat vliegtuigen op deze wijze kunnen stijgen en dalen. Wat een ruimte 

komt er dan vrij rondom Schiphol. In de natuur zie je vliegen in vele soorten vaak op 

schermbloemigen, zoals fluitenkruid, berenklauw, venkel en engelwortel. De wilde 

peen heeft centraal in het scherm een donkere lokbloem om vliegen te verleiden.  

Bestrijd vliegen niet, zorg dat afval zo ver mogelijk vanaf de keuken of woonkamer 

wordt bewaard. Komt een vlieg toch binnen, ook een vlieg wil leven, pak een door-

zichtig bekertje, schuif een bierviltje eronder en laat hem of haar los. Je maakt ie-

mand gelukkig, de vlieg, een spin, een vogel of een vleermuis.  

Maden in de afvalbak? Je kweekt insecten en daar is een schrikbarend tekort aan. 

Doodt insecten alleen bij bittere noodzaak, gebruik nooit gif, ook geen kleefstroken. 

Agenda Activiteiten 

zaterdag 26 september 10.00 -12.00 uur 

De herfst krijgt kleur.                                                                 

Gidsen:                                                                            

Hans van Dam en Jenny Heemskerk                                                                                              

Wat bloeit er nog en wat bloeit er alweer? 

Wat zien we van de vogeltrek?                                       

Deze wandeling is voor maximaal 10 deel-

nemers, aanmelden verplicht:                                     

janny@countrygazette.nl of 0172 214775 

(directe lijn bij reservering of annuleren 

bij omstandigheden of slecht weer).                                                       

Start: Kinderboerderij de Contactweide 

Snijdelwijklaan 6 Boskoop 

zaterdag 17 oktober 10.00 – 12.00 uur 

Paddenstoelen in het Gouwebos.                                         

Gidsen: Hans van Dam, Lia v.d. Sandt en 

Jenny Heemskerk                                                                         

Gepland is een paddenstoelenexcursie,                

is dit door handhaving van afstandregels 

niet haalbaar, dan wordt het een 

(algemene) herfstwandeling, waarbij we 

o.a. het herstel bekijken na de groot-

scheepse kap vanwege de essentak-

sterfte.                                                                                          

Reserveren verplicht, max. 10 personen. 

Start : Kinderboerderij Contactweide, Snij-

delwijklaan 6, 2771 SX Boskoop. 

Info en aanmelden: Hans van Dam:                    

0172-214775 of janny@countrygazette.nl    

Harig wilgenroosje 

Foto: Monique Smulders 
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Datzelfde proces is ook in mijn tuin te zien. 

Maar op een typische Nederlandse zomerdag, 

rond de twintig graden en afwisselend bewolkt 

en zonnig, nam ik toch de camera ter hand. Ik 

besloot te focussen op structuren en het gefil-

terde licht dat door de bladeren scheen. Dat 

laatste hoort voor mij helemaal bij de zomer. Ik 

zette de knop op mijn camera op zwart/wit. 

Hiermee camoufleerde ik het verval, want als je 

de dorre bruine kleuren niet ziet, worden zelfs 

de gaten in een rabarberblad fotogeniek. Het 

luchtverkeer vanuit Schiphol was nog steeds 

niet op het oude niveau en ik genoot van de 

stilte en het nu hoorbare gezoem van de insec-

ten. Een muntvlindertje verdween in een 

bloemkelk en leek als een mier de bloem aan de 

andere kant te verlaten :). Dat geeft wel aan 

hoe klein dit vlindertje is, niet meer dan één tot 

anderhalve centimeter. Deze soort wordt dan 

ook gerekend tot de microvlinders. Het is een 

nachtvlinder, maar dan een dagactieve. In een 

eerdere blog heb ik al eens uitgelegd hoe dat zit 

met dag- en nachtvlinders. 

Afijn, dat muntvlindertje moet je even wat be-

ter bekijken, want met zijn paars/oranje mantel 

ziet-ie er fraai uit. Je kunt hem in grote delen 

van het land zien, behalve op de droge zand-

gronden. In tuinen komen ze veel voor en tij-

dens de tuinvlindertelling worden ze dan ook 

vaak gezien. Zoals de naam al doet vermoeden, 

is er een link met munt, en dan vooral water-

munt. Dat is de waardplant van de rupsen. Die 

groeit in onze vijver, dus de aanwezigheid van 

dit insect kan geen verrassing zijn. Maar de rup-

sen kunnen ook toe met andere planten zoals 

citroenmelisse, oregano en kattenkruid. Munt-

vlinders leven in twee generaties. De zomerge-

neratie kun je nu zien, die vliegt van juli tot ok-

tober. De ontwikkeling van ei tot vlinder gaat bij 

deze generatie razendsnel: twee weken als rups 

en één week als pop en dan is de vlinder klaar 

om uit te vliegen. De eitjes die deze generatie 

legt, zorgen voor de nieuwe lichting in het voor-

jaar. De rupsen overwinteren in een samenge-

vouwen bladeromhulsel. In april verpoppen ze 

en deze voorjaarsgeneratie kun je tot juni zien.  

Muntvlinder:  
micro's in de tuin 

Monique Smulders 

Na alle frisse kleuren van het voorjaar begint                 

de natuur er al weer een beetje verfomfaaid uit     

te zien: de bladeren worden aangevreten en zijn   

bestoft geraakt. Zaden worden gevormd en er      

zijn al bladeren die rood of bruin verkleuren.  



 

 

5 11 
bont allerlei 

Muntvlinder 



 

 

Foto: alles loopt 
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Insecten fotograferen met de NatureXplorers 

Chris Groesser 

Vrijdagavond 3 juli is het zover, nadat het twee keer is uitgesteld vanwege het coronavirus. 

De Natuurkiekers gaan samen met de NatureXplorers insecten fotograferen. Maar pas na-

dat Wesley heeft verteld wat hij allemaal over insecten weet. Een verhaal met voorbeelden 

van grote insecten en ook een aantal “exoten”. 

Het is eigenlijk niet druk vanavond. Of dat nu komt omdat het de laatste avond voor de va-

kantie is blijft de vraag, maar er is iemand voor de eerste keer bij en wel Nils Mannem. Op 

mijn vraag waarom hij er vanavond bij is vertelt Nils: “Ik ben er deze avond voor het eerst 

bij, omdat ik ben uitgenodigd om eens te komen kijken. Ik zit bij de Fladderaars, maar om-

dat ik dit jaar naar de brugklas ga past deze groep waarschijnlijk beter bij mij. Toen ik hoor-

de wat we vanavond gaan doen wilde ik er zeker bij zijn.” 
 

Nu gaan wij vanavond insecten fotograferen en de NatureXplorers kunnen eigenlijk niet 

wachten om te beginnen. Toch geef ik maar een korte uitleg over waar je op moet letten bij 

het fotograferen van insecten. Dat je soms plat op je buik moet gaan liggen voor die mooie 

foto. Dat de mooiste foto van de avond in Bont Allerlei wordt geplaatst! 

Enthousiast gaat iedereen op zoek naar de mooiste insecten en er worden veel foto’s ge-

maakt, waarbij iedereen dezelfde “handicap” heeft. De wind maakt het heel lastig om de 

toch al zeer bewegelijke insecten goed te kunnen fotograferen. Nils heeft dat goed gezien 

en heeft de winnende foto van de avond gemaakt! Maar niet van een insect!  

 

Nils, waarom heb je juist gekozen om een slak te fotograferen? 

“Het was heel lastig om insecten te vinden die bleven zitten om een foto van te maken. 

Toen zag ik die slak en ik dacht: die blijft tenminste zitten. En ik vind slakken altijd erg mooi 

en leuk om naar te kijken. Het zijn grappige beestjes!” 

Wat vond je overigens van de avond met de NatureXplorers Nils? “Ik vond het een erg leuke 

avond en ik heb ook besloten over te stappen naar de NatureXplorers. Het is leuk dat er een 

groep is met kinderen van mijn leeftijd die ook zo geïnteresseerd zijn in de natuur.” 

Een geslaagde avond met als resultaat een mooie winnende foto.  Gefeliciteerd Nils! 



 

 

4 14 

Nicolette Bakker: trappelend aan de zijlijn. 

 

Paul Mons 

 

 “Mijn eerste kennismaking met IVN? Vorig jaar 

heb ik met een vriendin een herfstwandeling 

gemaakt en Liesbeth was onze gids. Dat was zo 

leuk en leerzaam! Ik dacht: wat is dit eigenlijk 

voor een organisatie? En ben toen al snel lid 

geworden. Maar ik wilde ook wel wat méér 

doen en hoorde dat er gezocht werd naar een 

algemeen bestuurslid. Dat leek me wel wat. 

Tijdens de ledenvergadering van het afgelopen 

voorjaar zou ik worden voorgedragen, maar 

daar stak corona een stokje voor. Dat zal nu in 

november gaan gebeuren.” 

 

Nicolette Bakker (43) staat dus te trappelen 

aan de zijlijn, maar houdt niet van afwachten. 

Ze heeft de afgelopen tijd al flink kennisge-

maakt met IVN Alphen en ook met heel wat 

enthousiaste vrijwilligers. Inmiddels heeft ze 

zelfs al drie werkgroepen onder haar hoede: 

Communicatie, Bont Allerlei en de Vlinder-

werkgroep. 

“Voor die werkgroepen en hun coördinator 



 

 

ben ik namens het bestuur het aanspreekpunt en ik kan ze 

ondersteunen met ideeën. Ik wil graag meewerken in een 

mooie, bloeiende vereniging met hopelijk steeds meer 

leden die zich inzetten voor - en genieten van - de natuur. 

De zichtbaarheid van de vereniging vergroten, dat vind ik 

belangrijk. Meer mensen, ook een jonger publiek, betrok-

ken maken bij het IVN.” 

 

Het aanstaande bestuurslid groeide op in Eemnes, studeer-

de in Leeuwarden Retail Management en werkte twintig 

jaar in leidinggevende functies. “De laatste vier jaar was ik 

clustermanager bij hoorspecialist Van Boxtel, maar die 

baan houdt per 1 december op. In juli ben ik daar al ge-

stopt. Nu ben ik gestart - echt heel wat anders - met de 

opleiding voor paramedisch natuurgeneeskundig thera-

peut. 

De basis daarvoor is Reiki, een Japanse alternatieve ge-

neeswijze. Dat gaat om de overdracht van energie (via de 

handen) tussen therapeut en patiënt. Het vervangt niet de 

gebruikelijke geneeskunde, maar vult die aan en onder-

steunt. Kijk, hier heb ik mijn eigen Reiki-kamer, waar ik 

mensen kan behandelen. 

Daarnaast gebruik ik mijn kennis van voeding, aromathera-

pie en edelsteentherapie. Uiteindelijk wil ik kindercoach 

worden en helpen bij veelvoorkomende problemen: slaap-

problemen, pesten, hoogsensitiviteit, verlegenheid, autis-

me, spanningen en angst. Ik heb een duidelijk doel, dat 

verenigt wat ik mooi vind, namelijk de natuur, mijn spiritu-

aliteit en mensen helpen. 

Die studie betekent wel, dat ik vanaf 1 december weer 

werk moet zoeken. Nee, ik wil geen leidinggevende func-

tie, maar meer iets in de richting van receptiewerk, in een 

hotel achter de balie, zo iets. Ja, best moeilijk in deze coro-

natijd. En spannend.” 

 

“Tja en waar ik verder graag mee bezig ben? Ik doe aan 

stippen. Ken je dat niet? Met porseleinverf en stipstokjes 

van verschillende diktes maak je patronen op schoteltjes 

en bordjes van porselein of keramiek. Als het gedroogd is 

moet je het op 150 graden afbakken in de oven. Dat doe ik 

in mijn airfryer. Echt een leuke hobby en lekker om te ont-

spannen, net als wandelen in de natuur. Je moet maar 

eens zoeken op YouTube of Pinterest.” 

 

Dit jaar bracht Nicolette haar vakantie in Nederland door, 

maar: “Het liefst ga ik weer naar Azië. Thailand, de Filipij-

nen, Bali, dat was allemaal prachtig. Volgend jaar willen 

Paul en ik naar Maleisië. De reisgids van Lonely Planet ligt 

al klaar. Ik ga vooral voor de cultuur en de natuur daar 

naartoe, ben geen type voor in een resort of dagenlang op 

het strand liggen. We willen ook nog graag naar Myanmar 

en Laos, daar zijn zoveel mooie gebieden. En natuurlijk 

naar Ambon, de Molukken. Daar komen de grootouders 

van Paul vandaan en daar woont ook nog familie.” 

 

Nicolette weet dus van alles over Azië, maar ook over Reiki 

en over de geestelijk vader daarvan, de Japanner Mikao 

Usui. Omdat zij ook een groot natuurliefhebber is, trek ik 

tot slot nog even een andere Japanse grootheid tevoor-

schijn: haiku-meester Arakida Moritake. 

Een haiku is een eeuwenoude Japanse dichtvorm, een na-

tuurgedicht, een waarneming; het heeft slechts drie regels 

met 5-7-5 lettergrepen. Moritake schreef de volgende na-

tuurbeleving: 

Is dat daar een bloem 

die terugkeert naar haar tak? 

Ach nee, een vlinder. 



 

 

Start van een voedselbos in Roemenië  

 

Alice van Nimwegen 

 

Terug naar het begin: 

In Telechiu heeft Stichting Aria een activiteitenboerderij. 

Waarom een activiteitenboerderij? In Nederland is het 

heel gewoon om een cursus te volgen. Bij de Romabevol-

king in Telechiu komt zoiets niet voor. De mensen zijn er 

zeer arm. Zo hebben we de laatste jaren creatieve cur-

sussen voor kinderen kunnen verzorgen. Kooklessen en 

Engelse les voor tieners. Met tweedehands spullen uit 

Nederland worden markten georganiseerd waar mensen 

voor een prikkie bedden, matrassen, kleding en huisraad 

kunnen kopen. Ons streven is dat ieder persoon in een 

eigen bed kan slapen. Dit blijft voorlopig een streven, 

maar er zijn al heel veel matrassen, bedden en bedden-

goed naar de Romawijk in Telechiu gegaan.  

Sinds vorig jaar zijn we bezig met het realiseren van een 

voedselbos op het land bij de boerderij. Er stonden al 

wat vruchtbomen, maar in de herfst van vorig jaar zijn er 

dertig bomen en struiken geplant: peren-, appel-, necta-

rine-, pruimen- en perzikbomen en struiken van de kruis-

bes. Afgelopen winter heeft de beheerder elk boompje 

met gaas omhuld, zodat ze niet door dieren aangevreten 

kunnen worden. 

Bont Allerlei heeft vorig jaar een artikel geplaatst over de start en aanleg van een voedselbos in Telechiu, 

een dorpje in Roemenië. Het voedselbos is een project van Stichting Aria uit Boskoop/Waddinxveen.  

Hierbij een vervolg. Door de coronacrisis lopen de zaken heel anders dan gedacht…  

Teelt Luzerne  
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De varkens Diva en Dora en 
de eenden scharrelen rond op 
de boerderij in Telechiu 

Kinderen verdelen de aardappeloogst 

Luzerne wordt binnengehaald  

Dit voorjaar zouden er stagiaires van de Landbouw Hogeschool Van Hall 

Larenstein Arnhem komen, om ons in Roemenië verder te helpen met 

het realiseren van het voedselbos. Door de coronapandemie is alle be-

zoek aan Telechiu vanuit Nederland echter gecanceld. Er kwam een vol-

ledige lockdown, waardoor de Romabevolking in Telechiu als dagloners, 

zonder werk en zonder inkomsten kwamen te zitten. Dus ook zonder 

eten! 

Gelukkig konden we vanuit ‘Het groene hart’ een voedselpakkettenactie 

lanceren en later met behulp van Stichting-Help-Straatkinderen een 

aardappeltransport van 1250 kilo realiseren! De mensen waren zeer 

dankbaar en blij. 

Gelukkig zijn er geen besmettingen in Telechiu. De lockdown is opgehe-

ven. De mensen kunnen weer werken maar de grenzen zijn nog steeds 

gesloten.  

Dit jaar kunnen we dus niet verder gaan met de plannen voor het voed-

selbos. De Romafamilie die de boerderij beheert, heeft echter niet stil 

gezeten. Met zaden en bonen van Stichting-Help-Straatkinderen hebben 

zij allerlei groenten gekweekt. Ook hebben ze vijftig kilo pootaardappe-

len gepoot. De helft van het land (halve hectare) is nu met luzerne inge-

zaaid. De eerste oogst kan worden gesneden. Luzerne is een soort klaver 

en wordt als veevoer verwerkt. Het kan meerdere keren per jaar gesne-

den worden. Daarna wordt het gedroogd en in balen verwerkt. 

De beheerders zijn (alles in goed overleg) begonnen met het houden van 

dieren. Er zijn nu twee varkens op de boerderij: Diva en Dora. Diva is 

afgelopen week gedekt, dus misschien komen er ook biggetjes. Verder 

zijn er nu kippen en eenden. De dieren worden goed verzorgd, maar 

worden op den duur wèl opgegeten, is het plan. Maar voorlopig scharre-

len ze allemaal naar hartenlust rond op de activiteitenboerderij in 

Telechiu.  

 

Zie ook:  stichtingaria.nl 
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Luzerne 
 

Jolanda Zwaan 

 

Luzerne (Medicago sativa) is een vaste 

plant, behoort tot de vlinderbloemen-

familie en kan onder de juiste omstan-

digheden wel twaalf jaar oud worden. 

De plant bereikt een hoogte van één 

meter en met zijn kleine paarse bloe-

men lijkt hij op klaver. De peulen van 

luzerne zijn als een slakkenhuis opge-

rold, het blad bestaat uit 3 deelblaad-

jes en is aan de bovenkant licht ge-

tand. Luzerne heeft een sterk ontwik-

keld wortelsysteem en kan zich ver 

uitstrekken; door dit wortelgestel kan 

Luzerne is de waardplant van de oranje luzernevlinder (foto van het IVN) 

de plant droge periodes overleven. De 

wortels van de vlinderbloemenfamilie 

bezitten regelmatig verspreide knolle-

tjes. Deze knolletjes worden veroor-

zaakt door de bacterie Rhizobium; 

deze bacterie zet stikstof uit de lucht 

om in een vorm die gemakkelijk kan 

worden opgenomen door de plant. De 

bacterie ontvangt van de plant suikers 

die het nodig heeft voor groei en stik-

stofomzetting. Dit proces wordt symbi-

ose genoemd; beide organismen voor-

zien elkaar van voedingsstoffen. 

Men begon al in de zeventiende eeuw 

met het verbouwen van luzerne. Lu-

zerne is een verwilderde plant en komt 

oorspronkelijk uit Perzië. Wereldwijd 

wordt luzerne verbouwd voor vee-

voer. Er wordt drie tot vier maal per 

jaar gemaaid. Luzerne wordt soms ook 

ingezaaid met een ander gewas 

(bijvoorbeeld wintertarwe). Dit gewas 

wordt ook wel dekvrucht genoemd en 

groeit sneller, waardoor het andere 

gewas beschermd wordt. Alfalfa, ook 

wel spruitgroente genoemd, is de Ne-

derlands naam van de ontkiemde za-

den van de luzerne. Luzerne kan het 

hele jaar ontkiemen, zodat alfalfa het 

hele jaar verkrijgbaar is. Taugé is een 

ook een spruitgroente. 

Het is beter om wisselteelt bij luzerne 

toe te passen. Ook is het niet raad-

zaam om opnieuw luzerne in te zaaien 

tussen oude planten. Bij intensieve 

teelt kan luzerne gevoelig worden 

voor verwelkingsziekte en bladvlek-

kenziekte. Dit wordt dikwijls veroor-

zaakt door het stengelaaltje. 

Zelf spruit- of kiemgroenten kweken? 

Op YouTube staat een filmpje: spruit-

groenten opkweken met Buzzy Seeds. 

Of ga naar de website: happyseeds.nl. 

 

Bronvermelding: Wikipedia 

Vlinderstichting.nl 

Veldgids voor natuurliefhebber                                

Wilde planten 

Wilde bloemen David Attenborough 

 

Nader bekeken 
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Ria van Oeveren 

 

De kunst van Arie van ’t Riet wordt kortweg 

‘in röntgenfotografie gevangen natuur’ 

genoemd. Het gaat om bijzondere foto’s 

van planten en dieren, die van 5 september 

tot en met 4 november te zien zijn in het 

Bezoekerscentrum De Veenweiden in Al-

phen aan den Rijn.  

Al in de tijd dat klinisch fysicus Arie van ’t 

Riet verbonden was aan het Deventer Zie-

kenhuis en werkzaam op de afdelingen 

radiotherapie, radiologie en nucleaire ge-

neeskunde, experimenteerde hij met rönt-

genfotografie van natuurtaferelen. Niet 

met ziekenhuisapparatuur maar met zijn 

eigen röntgentoestel in zijn studio. Daarbij 

combineerde hij zijn wetenschappelijk ach-

tergrond met zijn passie en liefde voor flora 

en fauna. 

Van ’t Riet legt niet zozeer het uiterlijk vast, 

maar vooral de essentie en de kern van de 

natuur. Dit proces vergt niet alleen gevoel 

voor schoonheid, maar ook van technische 

kennis en inzicht. Verder geeft hij de voor-

keur aan doodnormale composities van een 

vlinder bij een bloem, een vis in de zee, een 

muis in het veld, een vogel in een boom, 

een kikker in de sloot en dergelijke. 

Technisch hoogstandje 

Zo’n geënsceneerd natuurtafereel - een ‘Biorama’ - wordt voor een röntgen-

film geplaatst en met een röntgenbuis via straling vastgelegd op de film. De 

in Aarlanderveen geboren maar nu in Bathmen wonende kunstenaar maakt 

hierbij gebruik van dode dieren. Verkeers- en raamslachtoffers (zoogdieren, 

vogels, amfibieën), vissen van de markt, reptielen van terrariumbezitters. 

Voor het werken met röntgenapparatuur in zijn atelier heeft Van ’t Riet  een 

speciale vergunning. Hij werkt nog analoog met traditionele röntgenfilm. 

Ouderwetse zilverbromide negatieven van 35 x 45 cm. Na ontwikkelen wor-

den de films ingescand, zodat hij ze digitaal beschikbaar heeft. Dit maakt 

plaatselijk inkleuren van de zwart/wit röntgenbeelden mogelijk. Maar hij 

voegt geen beelden samen, het complete tafereel wordt in zijn geheel in 

één keer op röntgenfilm vastgelegd. Door de enorme dikteverschillen, zoals 

tussen het lichaam van een waterhoen en het bloemblad van een iris, is dit 

een röntgentechnisch hoogstandje. 

Ontroerende en serene schoonheid 

Het uiteindelijke resultaat is ontroerend en van een serene schoonheid. Hoe 

kwetsbaar en fragiel is de natuur als zij haar structuur prijsgeeft. En hoe per-

fect en feeëriek tegelijk is het resultaat van deze bijzondere fotografie. 

van planten en dieren 

in bezoekerscentrum 

De Veenweiden 
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Ria van Oeveren 

Tot vreugde van bestuur en medewerkers kon op 5 septem-

ber de prachtige weidevogel de Grutto in het Bezoekers-

centrum De Veenweiden begroet worden. Natuurlijk niet 

een echte vogel, maar een door het historisch museum 

Museon tijdelijk aan het BC uitgeleend exemplaar. Deze 

kreeg een prachtig plekje in de vaste tentoonstelling van De 

Veenweiden. De bedoeling is hiermee ook meer aandacht 

te krijgen van de consument voor deze oer-Hollandse wei-

devogel. 

De grutto is hét icoon van de Hollandse veenweiden, zijn 

belangrijkste broedgebieden. De prachtige weidevogel is 

zelfs uitgeroepen tot de nationale vogel van Nederland. 

Gruttooo, gruttooo! Ieder voorjaar kondigt de grutto hier-

mee zijn komst aan. Een heerlijk getetter, een feest om 

mee te maken. Maar elk jaar wordt het feestje kleiner. Net 

als andere weidevogels heeft hij het moeilijk door gebrek 

aan geschikt leefgebied. Hun aantal loopt achteruit, maar 

gelukkig zijn er nog typische veenweidegebieden waar je 

kunt genieten van hun gejubel en acrobatiek. Zoals de gras-

laden tussen de Ziende en de Oude Vaart. En de Bovenlan-

den aan de Kromme Mijdrecht. 

Meer aandacht voor                                

hét icoon van de                                        

Hollandse veenweiden 

Achteruitgang 

De grutto heeft een groot verspreidingsgebied en broedt 

van IJsland tot ver in Oost-Siberië. Maar Nederland vormt 

een spilfunctie. Meer dan de helft van de wereldwijde po-

pulatie broedt binnen onze landsgrenzen. In Noordwest-

Europa nestelt liefst 90% van de grutto’s in Nederland. 

Maar het gaat al jaren slecht met onze koning van de wei-

devogels. Rond 1975 telde Nederland nog 120.000 broed-

paren, in 2013-2015 was dat gedaald tot + 38.000. 

Geen bloemen, geen insecten 

Belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied. De vochtige, 

kruidenrijke graslanden van vroeger zijn omgevormd tot 

strakke, goed ontwaterende grasvlaktes. Voor bloemen, 

kruiden en insecten is geen plaats meer. Funest voor de 

grutto en andere weidevogels. Vooral de kuikens hebben er 

last van. Die hebben vochtig grasland nodig waar veel vlie-

gende insectjes leven, hun basisvoedsel. En ook afwisseling 

van open stukjes en hoog en laag gras, zodat ze zich kunnen 

verstoppen voor roofdieren. Als ze iets groter zijn hebben 

ze bodemdiertjes nodig, maar die zijn er in de toplaag van 

de bodem steeds minder door ontwatering. Het aantal kui-

kens dat de volwassenheid haalt, weegt niet op tegen het 

sterftecijfer van de oude vogels. Elk jaar krimpt de popula-

tie met zo’n 5 procent. 
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De grutto is te bewonderen in het Bezoekerscentrum De Veenweiden  

Meer aandacht 

Met een plaatsje in de vaste expositieruimte van het Bezoekerscen-

trum De Veenweiden hopen we meer aandacht voor de oer-Hollandse 

weidevogel te verkrijgen. Achter de schermen zet o.a. Vogelbescher-

ming Nederland zich via onder meer lobby en samenwerkingsverban-

den in voor een beter landbouwbeleid, waar natuur een grotere plek 

krijgt. En heeft IVN Nieuwkoop veel contact met de boerenorganisatie 

De Hollandse Venen, die een actief beleid voert om delen van weilan-

den nat te houden en daarmee weidevogels aan te trekken. 

Bijdrage consumenten 

Consumenten kunnen ook een steentje bijdragen door zuivelproducten 

te kopen met een kleine meerprijs van enkele centen, waardoor boe-

ren natuurmaatregelen kunnen treffen om de grutto te laten overleven  



 

 

Roerdomp kraamkamer Bentwoud 

Pieter van Dijk 

Al vele jaren kom ik in het gebied wat nu het Bentwoud is 

geworden. Rond het jaar 2000 zijn de eerste percelen met 

bomen geplant tussen de akkers. Na enorme bezuinigingen 

op natuur- en recreatiegebieden in 2012 is een verkleind 

Bentwoud in 2016 toch gereed gekomen. Voor recreanten is 

er 80 km aan wandel- en fietspaden aangelegd, maar ook 

buiten de ‘gebaande paden’ is struinen toegestaan. Inmid-

dels ontwikkelt het gebied zich snel doordat er alleen in-

heemse bomen aangeplant zijn. De afwisseling van bomen, 

struiken, open ruimte, water en ruigten zorgt voor een snel-

le toename van fauna. Aangezien er niet meer bemest 

wordt, komt de verschraling langzaam op gang, wat weer 

een positieve uitwerking op de flora heeft. De Natuurkiekers 

hebben voor het jonge gebied  dit jaar extra aandacht en we 

hebben er al veel mooie momenten gefotografeerd. 

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid roerdompen in het ge-

bied. In de betrekkelijk smalle rietstroken van de in 2016 pas 

verbreedde boerensloten was dit voorjaar het kenmerkende 

‘hoempen’ van de mannelijke roerdomp veel te horen. Een 

onmiskenbaar geluid dat lijkt op een misthoorn, het is van 

heel ver al te horen. Bijzonder omdat de roerdomp met na-

me in grote uitgestrekte rietvelden bivakkeert. Vele uren 

heb ik en een aantal andere Natuurkiekers er doorgebracht, 

wachtend op een ontmoeting met deze mystieke vogel, die 

met zijn fantastische camouflage en kenmerkende paalhou-

ding moeilijk is waar te nemen in het riet. Een enkele keer 

nam ik een opvliegende roerdomp waar. Dit gebeurt door-

gaans zo onverwacht dat de camera zelden schietklaar is. 

Tot in juni het feest echt losbarstte. Meerdere roerdompen 

hebben genesteld in de rietkragen van het Bentwoud. In 

heel Nederland wordt het aantal broedparen rond de 400 

geschat, dus het is best opmerkelijk dat enkele paartjes het 

Bentwoud weten te vinden. De moeders vlogen af en aan 

om voedsel te halen voor de jongen. De jongen, die nog niet 

konden vliegen stonden aan de rand van de rietkragen on-

geduldig te wachten tot moeder met een volle krop terug 

zou keren van de jacht. Als moeder dan terugkeerde renden 

de jongen enthousiast op haar af. Een indrukwekkend 

schouwspel, dat door meerdere Natuurkiekers is waargeno-

men en vastgelegd met de camera. Heel erg bijzonder, er 

zijn fanatieke ‘roerdompspotters’, die nog nooit jongen op 
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Rennen naar mama 



 

 

een dergelijke manier hebben kunnen waarnemen. Het 

Bentwoud was een heuse kraamkamer voor roerdompen. 

Aangezien de beste plek om dit waar te nemen zonder de 

vogels te verstoren direct naast één van de drukste fietspa-

den in Bentwoud was, stopten er regelmatig fietsers die zich 

afvroegen wat voor bijzonders er te zien was. Sommige fiet-

sers raakten enthousiast en bleven lange tijd staan kijken, 

andere recreanten zagen niets en vervolgden snel hun weg. 

Iedereen geniet van het Bentwoud op zijn eigen manier. 

Hopelijk krijgt de populatie in het Bentwoud de kans zich 

rustig te blijven vestigen. Bedreigingen zijn er volop in onze 

drukke Randstad. Enkele jaren geleden is er dwars door het 

Bentwoud een grote gasleiding aangelegd. Nadat die schade 

redelijk hersteld was door de natuur, werden de elektrici-

teitsmasten van Tennet vervangen. En nog steeds krijgt het 

gebied geen rust. Er zijn vergevorderde plannen om in het 

oostelijk deel van het Bentwoud een nieuwe provinciale 

weg aan te leggen, die ook weer lange tijd onrust in het 

Bentwoud zal brengen en permanent licht en geluidsover-

last zal veroorzaken. Daarnaast brengt deze weg ook ande-

re gebieden zoals Spookverlaat en Rietveld in gevaar. 

Voor dit moment geniet ik enorm van de snelle positieve 

ontwikkelingen in het Bentwoud en kijk er nu al naar uit om 

te volgen of de roerdomp zich in de winter ook gaat laten 

zien en of het spektakel met jongen zich volgend voorjaar 

weer gaat herhalen. 
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Camouflage 

4 snavels wachtend 

Paalhouding 



 

 

Agenda activiteiten 

 

Paddenstoelen, vlinders en libellen 

zondag 20 september 14.00 -16.00 uur Rondje Kromme Aar 

Het paddenstoelen-, libellen- en vlinderseizoen is weer aan-

gebroken. Maar de gids heeft ook oog voor  

alles wat er verder groeit en vliegt. 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Bruins Slotsingel 

15, 2403 NC Alphen, Zegersloot-Noord 

Aanmelden is verplicht vanwege coronaregels: Dick War-

merdam dickw@xs4all.nl of 06 17 71 82 03. 

 

Lezing Natuur in de Stad door ecoloog Hans Krüse 

dinsdag 22 september 20.00 - 22.00 uur 

Hans was tot zijn pensionering in 2018 tien jaar stadseco-

loog in Utrecht. In zijn presentatie zal hij zich vooral richten 

op de bijdrage die natuur kan leveren aan een duurzame, 

gezonde en leefbare stad. Hij zal voorbeelden laten zien 

van groene gebouwen en van plekken, die nodig zijn om 

een steeds dichter bebouwde stad in een veranderend kli-

maat leefbaar te houden. 

De lezing begint om 20.00 uur, maar als je om 19.45 uur 

aanwezig bent heb je nog tijd voor een gratis kopje koffie of 

thee vooraf. 

I.v.m. coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt 

en aanmelden verplicht:                                                                                   

Liesbeth Bos: em.bos@xs4all.nl of 0612883574. 

Kosten: IVN-leden betalen € 4 p.p. Niet-leden betalen € 6, 

voor ieder incl. 2x koffie/thee. Als je ter plaatse lid wordt, 

gaat de korting meteen in. 

Plaats: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Bruins Slotsingel 

15, 2403 NC Alphen, Zegersloot-Noord 

 

Vleermuizen spotten 

vrijdag 25 september 19.45 -21.15 uur 

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar vleermui-

zen langs de Kromme Aar in het Zegerslootgebied. Daarbij 

worden de geluiden van de vleermuizen hoorbaar gemaakt 

met 'batdetectors'. 

Ook voor kinderen een spannende belevenis! 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Bruins Slotsingel 

15, 2403 NC Alphen, Zegersloot-Noord 

Aanmelden verplicht: Dick Warmerdam mail 

dickw@xs4all.nl of 06 17 71 82 03 

Film ‘De fascinerende wereld van Bomen’  

Deze film van Monique Smulders draait in het Parkvilla 

Filmhuis op zondag 11 oktober, om 13.30 uur. 

Adres: In Park Rijnstroom, Cornelis Geellaan 2 (zijstraat 

Raadhuisstraat), Alphen a/d Rijn. 

Na de film kan je rond 15.30 uur deelnemen aan een gratis 

korte IVN-bomenexcursie in het Rijnstroompark. 

Geef bij 'kaartsoort' aan of je alleen inschrijft voor de film 

of ook voor de gratis bomenexcursie erna (ca 15.30 – 16.15 

uur). www.parkvilla.nl 

 

Nationale Natuurwerkdag 20-20-20 

zaterdag 7 november 9.00 - 14.30 uur 

Waarom is Natuurwerkdag 20-20-20 zo'n speciale werk-

dag? 

*Het is de 20ste Natuurwerkdag. 

*In Zuid-Holland zijn 20 natuurwerklocaties. 

*En … speciaal welkom zijn mensen van 20 (+) 

(20-30 jarigen)!!! 

Meld je aan op https://www.natuurwerkdag.nl/

nieuwsbericht/20-jaar-speciale-editie-van-de-

natuurwerkdag-op-6-7-en-8-november-2020 
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Vleermuizen  Zegerslootgebied                                                               

vrijdag 2 okt 19.30 -21.00  uur Gidsen: Dick Warmerdam, 

Annemieke v. Eeuwen 

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleer-

muizen langs de Kromme Aar en langs de Zegerplas. Ook 

voor kinderen een spannende belevenis! 

Start Bezoekerscentrum De Veenweiden Burgemeester 

Bruinslotsingel 15 Alphen a/d Rijn 

Verplicht  aanmelden: Dick Warmerdam mail 

dickw@xs4all.nl 

 

Steenbreekactie in Tuincentrum De Bosrand, Alphen 

zaterdag 3 oktober  

Steenbreekactie in Tuincentrum De Bosrand, Alphen 

IVN Alphen, Groei & Bloei en de gemeente Alphen aan den 

Rijn organiseren de Steenbreekactie 'Tegel eruit, Plant erin' 

en geven ook voorlichting over de ruime gemeentelijke 

subsidies voor de aanschaf van regentonnen, het vergroe-

nen van tuinen en aanleggen van groene daken. Ook beant-

woorden zij je vragen over planten/beplanting en geven ze 

tuinadviezen. Natuurlijk kan je bij IVN Alphen en Groei & 

Bloei ook terecht voor informatie over deze verenigingen. 
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zaterdagochtend 10 oktober  09.30 - 12.30 uur 

Schoonmaakactie Park Zegersloot 

Vanuit Bezoekerscentrum De Veenweiden, Burg. Bruins 

Slotsingel 15, 2403 NC Alphen. 

Aanmelden hoeft niet. Kom gewoon naar het bezoekers-

centrum om 9.30u en de koffie staat klaar! Voor alle kin-

deren is er een kleine attentie. 

 

Herfststadswandeling met het Gilde  

zaterdag 17 oktober    11.00 – 13.00 uur        

Naast het verhaal over de geschiedenis  door een gids van 

het Stadsgilde ook aandacht voor het verhaal van de steeds 

veranderende stadsnatuur. Wat treffen we nog aan aan 

bloeiende planten? Zijn er vruchtdragende bomen/struiken 

en welke vogels spotten we?  

Start: Oude Stadhuis Burgemeester Visserpark bij de trap-

pen van het stadhuis                                       Verplicht aan-

melden: Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

 

Stilte Wandeling 

zondag 25 oktober 12:00-14:00 uur  Gids: Grada Hooijmans 

Vandaag is het de nationale “Dag van de Stilte”. Een dag om 

natuurlijk even stil te staan bij jezelf. We wandelen circa 

één uur door het Zegerslootgebied in stilte. Na afloop de 

mogelijkheid om na te praten in het Bezoekerscentrum 

desgewenst met koffie/thee (prijs € 2) 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Burg. Bruinslot-

singel 15 Alphen a/d Rijn 

Aanmelden verplicht: gradaclaraels@yahoo.com 

 

Nacht van de Nacht 

zaterdag 24 oktober 

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is 

tijdens de Nacht van de Nacht. Dit is een jaarlijks evene-

ment georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. 

Tijdens deze 16e Nacht van de Nacht doven door het hele 

land honderden bedrijven en gemeenten weer lichten van 

gebouwen en reclameverlichting. Doe kleinschalig mee ge-

bruik zo weinig mogelijk licht en energie in de avond van 24 

oktober.  

 

November 

Herfstwandeling 

zondag 8 november 14.00 - 16.00 uur  Gids: Liesbeth Bos 

Optimisten staan nog te bloeien Ook kunnen bomen nog 

alle herfstkleuren hebben .  

De wintergasten zijn weer gearriveerd.  We gaan er van 

genieten.   

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  Burg. Bruins Slot-

singel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn   

Verplicht Aanmelden: Dick Warmerdam mail 

dickw@xs4all.nl 

 

Programma NatureXplorers 
 

De NatureXplorers, jongeren tussen de 12 en 16 jaar, ko-

men op de tweede vrijdagavond van de maand van 19:00 – 

21:00 uur bij elkaar. De jongeren zijn voor een heel school-

jaar lid en betalen daarvoor een bijdrage van € 25,00 per 

jaar. Voor eten en drinken wordt tijdens de bijeenkomsten 

gezorgd. NatureXplorers bepalen samen met de begelei-

ders het programma. Zin om een keertje mee te doen? 

Stuur een mail naar NatureXplorers.ivn@gmail.com en je 

krijgt zo snel mogelijk antwoord.  

 

9 oktober We gaan op bezoek bij de Heemtuin in Nieuw-

koop. Wat is een heemtuin? Samen met de vrijwilligers van 

IVN Nieuwkoop werken we in de tuin en de Natuurspeel-

tuin (misschien zien we leuke ideeën voor ons eigen Bezoe-

kerscentrum).  

 

13 november Drama in het bos. Oei, vrijdag de 13e. Met 

behulp van “natuurverhalen” maken we weer een mooi 

programma. Speel mee in een korte voorstelling die buiten 

in een sprookjesachtige omgeving zal worden opgevoerd! 

Naast acteurs en vertellers zijn er natuurlijk ook camera-

mensen en decorbouwers nodig.  

 

11 december  Vleermuizenkasten Vanavond maken we 

voor onze gevleugelde vrienden nestkasten. Natuurlijk mag 

je het eindresultaat mee naar huis nemen!  
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Grutto, foto Martijn de Jong 

NI



 

 

5 27 
bont allerlei 

Jarenlang spande melkveehouder Hessel Agema uit Kollumerpomp zich in voor de weidevogels. En met succes. 

Een mozaïek aan brede perceelranden bestond uit kruidenrijk grasland waar laat werd gemaaid en hij hield het 

waterpeil hoog. Hij had een grote plasdras die hij het Meer van Galilea noemde en waar veel vogels op afkwa-

men. Hessel was een voorloper. Als topfokker bewonderd door de sector. En als weidevogelman een van de op-

richters van het netwerk van boerenlandvogelboeren in samenwerking met Vogelbescherming. 

Vorig jaar overleed Hessel. Het lukte niet om iemand te vinden die de boerderij en het weidevogelbeheer kon 

overnemen. Nu is de boerderij in handen van een makelaar die het dit jaar verhuurde aan het grootste melkvee-

houdersbedrijf van Nederland: het bedrijf van de broers Van Bakel uit Limburg, met maar liefst 2250 koeien. Dit 

jaar was er dan ook niets meer over van de jarenlange inspanningen voor weidevogels; te vroeg, te veel en te 

rücksichtsloos gemaaid. Weg weidevogels. Maar ook weg gemeenschapsgeld.  

Dit moet niet meer gebeuren 

De jarenlange agrarische natuursubsidies die Hessel ontving zijn hierdoor niet duurzaam besteed. Het droeve 

verhaal van Hessel is een voorbeeld van wat op veel meer plekken dreigt te gebeuren. Daarom moet de overheid, 

zowel de provincie als het Rijk, ervoor zorgen dat de inspanningen van succesvolle boerenlandvogelboeren als 

Hessel niet verloren gaan op het moment dat de boer stopt. 

Hoe dat kan? De overheid kan de grond afwaarderen, op voorwaarde dat de grond tot in lengte der dagen be-

houden blijft voor weidevogels en extensieve landbouw. De grond heeft dan minder agrarische waarde, maar 

daarvoor wordt de eigenaar gecompenseerd. 

Zo’n systeem voorkomt dat jarenlang besteed belastinggeld voor agrarische natuursubsidies in een keer wegge-

gooid geld wordt. En belangrijker: het draagt bij aan een rijk platteland met natuurvriendelijke landbouw.         

Weg gemeenschapsgeld,  
       weg weidevogels 

Kees de Pater, medewerker Vogelbescherming 
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150.000 perenbomen zoeken een nieuw tehuis. Ze zijn door de corona 

niet verkocht en dreigen verbrand te worden, Zonde, want dan gaat er 

CO2 de lucht in als we de bomen planten nemen we CO2 op, krijgen we 

gratis fruit en is het leuk voor de insecten, verkoeling en vergroening! 
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Met deze tekst begon de website https://

meerbomen.nu. Landelijk opgepakt door vele 

groenorganisaties werd dit een enorm succes. Dit 

succes was niet te verwachten toen de POP-

UPactie werd aangekondigd. Ook het Bezoekers-

centrum De Veenweiden werd een uitgiftepunt 

voor gratis perenbomen. De communicatiewerk-

groep van IVN Alphen aan den Rijn pakte dit op en 

er werd een email- en Facebookbericht uitge-

stuurd. Vrij snel opgepakt door de website van 

Alphens.nl en de gekte was geboren. 

 

Op donderdag 27 augustus zijn er vele honderden 

perenbomen afgeleverd bij het Bezoekerscentrum. 

Gepland was om op zaterdag- en zondagmiddag 

vanaf 14.00 uur het uitdelen te starten. Door het 

grote succes en de vele publicaties op de sociale 

media werden de eerste bomen al op de vrijdag 

afgehaald. Inmiddels had het nieuws de landelijke 

pers en nieuwsmedia op radio en televisie ook be-

reikt. Op zaterdagmiddag 13.00 uur stond er al een 

rij wachtenden vanaf het Bezoekerscentrum tot 

aan het pannenkoekenhuis. 

Ruim voor 14.00 uur zijn we begonnen met het 

uitdelen van de bomen. De rij wachtenden groeide 

gestaag. Inmiddels stond men tot restaurant “Bij 

Hen”. Om zoveel mogelijk mensen van de actie te 

kunnen laten profiteren, werd het aantal bomen 

per bezoeker beperkt. Ondanks dit besluit, waren 

even na 14.00 uur alle bomen op. We stonden nu 

voor de taak om de vele wachtenden in de rij het 

slechte nieuws te brengen. 

Inmiddels was ook op de website van https://

meerbomen.nu gemeld, dat op vrijwel alle locaties 

in Nederland de bomen op waren. Het “slechte 

nieuws” viel niet bij alle wachtenden in goede aar-

de. Velen wilden de discussie aangaan. Gelukkig 

kregen we ook van een groot aantal blije mensen 

complimenten. 

 

Al met al een actie, die landelijk een groot succes is 

geworden en het leven van vele perenbomen heeft 

gered. Zo kunnen de bomen een bijdrage leveren 

aan het oplossen van het CO2-probleem door veel 

hiervan op te nemen. 

Bedankt vrijwilligers van IVN Alphen aan den Rijn 

voor jullie inzet bij deze actie. 

De foto's zijn gemaakt door Nell Spreij 

Gert de Geest 

https://meerbomen.nu/
https://meerbomen.nu/
https://meerbomen.nu/
https://meerbomen.nu/
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IVN Alphen aan den Rijn 
postadres: Krabbescheer 102 

2408 LG Alphen aan den Rijn   

tel: 06 5322 6448 

e-mail: secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl 

website: www.ivn.nl/alphenaandenrijn    

 

         

Aan:  

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Postbus 20019 

2500 EA DEN HAAG 

 Alphen aan den Rijn, 7 september 2020 

 

Betreft: beroep tegen bestemmingsplan Westkanaalweg Landgoed Verboom 

 

L.S., 

 

Hierbij stellen wij beroep in tegen het door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 16 juli 2020 vastgestelde bestem-

mingsplan “Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a)”. Dit plan maakt de aanleg van een landgoed met 4 hui-

zen en een openbaar groen en wandelgebied mogelijk.  

Ons bezwaar richt zich tegen het feit dat dit gebied nu als openbaar toegankelijk wordt gekenschetst hetgeen wij betwisten.  

De provinciale landgoed regels (in dit geval de provincie Zuid Holland) vragen om een voor het publiek toegankelijk natuur- 

en groenterrein als tegenprestatie voor het bieden van bouwmogelijkheden in het landelijk gebied. Immers de ontwikkelaar 

verdient over het algemeen goed aan een dergelijke ontwikkeling (bouwen in een landelijke omgeving wat elders niet mag) 

en daarbij past een passende maatschappelijke tegenprestatie. Zodoende kunnen ook meer mensen dan alleen de bewo-

ners van de huizen op het landgoed genieten van een mooie en natuurlijke omgeving.   

Dit terrein ligt evenwel op een voor het publiek uit de kern Alphen erg moeilijk bereikbare plek, zeker voor wandelaars.  En 

een plek op redelijk grote afstand van de dichter bevolkte wijken van Alphen aan den Rijn als Ridderveld. Bovendien kan je 

op het terrein alleen maar een kleine rondwandeling maken. Geen wandelaar uit de kern Alphen aan den Rijn zal zich de 

moeite getroosten om uit Alphen aan den Rijn langs de Westkanaalweg (waar langs geen wandelpad loopt) te gaan lopen 

en naar de entree van het landgoed gaan om daar een  kleine rondwandelingetje te maken.  Zo werkt het niet.  Kortom er 

zullen naar onze inschatting geen of heel weinig mensen gebruik maken van deze mogelijkheid.  

Dat verandert evenwel sterk als je het pad op het  landgoed verbindt met het Windepad een fiets-/wandelpad dat juist wes-

telijk van dit  landgoed ligt. Een dergelijke verbinding is qua lengte niet lang en kan eenvoudig worden gemaakt. Het Win-

depad wordt heel intensief gebruikt. Zodoende kunnen veel meer Alphenaren van een echte rondwandeling genieten.  De 

corona tijd heeft laten zien dat het hebben van dergelijke voorzieningen in een gemeente geen overbodige luxe is. Ons 

inziens hebben de gemeente en de ontwikkelaar genoeg middelen om deze aansluiting adequaat te regelen. Eerst als de-

ze verbinding definitief geregeld is stemmen wij in met het landgoed en voldoet het ons inziens aan het hogere beleidsdoel 

van de landgoed regels. 

 

 

Hoogachtend 

 

Het IVN Bestuur 

 

Gert de Geest, voorzitter 



 

 

 

Buller en Rijnbeek notarissen 

 Vijverstraat 7/9 – 2405 BW Alphen aan den Rijn 

Postbus 300 – 2400 AH Alphen aan den Rijn 

Telefoon 0172 – 475972  Fax 0172 – 476338 

info@bullerenrijnbeek.nl 

www.bullerenrijnbeek.nl 

Van Eijkstraat 19                                                                       

2406 TZ Alphen aan den Rijn                                               

0172 - 471111                                                       

Www.sterkliniek-alphen.nl                               

Www.facebook-com/sterkliniekalphen 

Op 22 juni heeft egel Kiwi (aparte naam 
voor een egel) een nieuw thuis gevonden 
bij ons bezoekerscentrum de Veenweiden. 

Egel Kiwi is geplaatst door Stichting Zorg 
voor Egels 

Stichting Zorg voor Egels biedt zorg aan 
verzwakte egels in Alphen aan den Rijn e.o. 
door kortdurende opvang, verbetering van 
de leefomgeving van de egels en educatie 
te bieden.  

Ook kunt u hier terecht voor advies ter 
verbetering van de leefomgeving van de 
egel in uw eigen tuin,  

als u meer egels wilt aantrekken in uw tuin 
en/of voor egelhuisjes.  

mailto:info@bullerenrijnbeek.nl
http://Www.facebook-com/sterkliniekalphen
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 Werkgroep Natuurkiekers presenteert: 

 Grote groene sabelsprinkhaan 

Keizerlibelle 

Grauwe Klauwier Dikkopje 


