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Van de redactie 
 

Team Bont Allerlei 

 

Bont Allerlei is het kwartaalblad van IVN Alphen. 

Ons team is op zoek naar nieuwe redactieleden. 

Wie wil ons team versterken? 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste schrijvers die affiniteit hebben 

met de natuur en het IVN. 

Wij vragen: 

– een goede beheersing van de Nederlandse taal                                                                                 

– communicatieve vaardigheden                                                                                                  

– schrijven en redigeren van teksten                                                                                           

– een interview kunnen afnemen 

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Jolanda Zwaan 

06-20577860 of mail naar jolandazwaan256@gmail.com 
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   IVN Alphen aan den Rijn  
Bestuur      

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

    Natuurkiekers, VLB, Vlinderwerkgroep  

secretaris   Irma Brugmans                secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl    06-13187800 

    Vertrouwenspersoon, Vrijwilligers  

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 

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

    Lezingen, Jeugd, Junis BSO, Vogelwerkgroep, Vrijwilligers 

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

    Bont Allerlei, Evenementen, IVN-hoek, PR&Promotie, Social Media 

      

Coördinatoren werkgroepen      

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

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

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   Romie Jansen ro-m-ie@hotmail.nl 06-17150093 

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

Vlinderwerkgroep   Joost van Beek jgvanbeek52@gmail.com 06-52401510 

   Stef Strik stef.strik@planet.nl 06-52096886 

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  

      

      

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 atjolaan@ziggo.nl  06-12162955 

Kaag en Braassem   Dick Warmerdam dickw@xs4all.nl 06-17718203 

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

      

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  
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bont allerlei 

Hallo IVN’ers 
 

Antoon Zonneveld 

 

We gaan weer naar het oude normaal. We zijn ingeënt, tenminste als 
u dat wilde. Gaan we deze vakantie naar het buitenland, of blijven we 
in ons herontdekt Nederland? Veel Nederlanders hebben nu pas ge-
zien dat je voor mooie natuur gewoon in de buurt kunt blijven. Soms 
was het in de natuur weleens te druk. 
 

Er zijn genoeg plannen bij onze IVN’ers; deze plannen kunnen nu weer 
uitgevoerd worden. Excursies, lezingen en het Bezoekerscentrum De 
Veenweiden is ook weer geopend. De Nieuwe Gidsen Opleiding staat 
ook weer in de startblokken. 

Er is ook een nieuwe wet: de Participatiewet; we mogen meebeslis-
sen. Dit vraagt veel aandacht van ons en misschien de opstap naar een 
Stadsecoloog. De provincie heeft de plannen voor uitbreiding in het 
buitengebied met 9 jaar opgeschoven. 2030 lijkt ver, maar de tijd gaat 
snel. 
 

Hierdoor wordt de druk op de natuur rond uw huis vergroot. We wil-
len allemaal een huis voor onze kinderen, maar ook meer natuur. He-
laas is de ruimte in ons landje beperkt en is onze natuur vaak de pi-
neut. De werkgroep planologie van IVN Alphen houdt zich hiermee 
bezig en als het u wat lijkt, of u kent iemand die dit wil, ook onze an-
dere werkgroepen hebben nog vacatures. 

De adressen van onze werkgroepen staan voor in het blad. 
 

Er zijn genoeg dingen bij uw IVN te doen en het is een gezellige club. 

 

Ik hoop u snel weer eens te zien. 

Van het Bestuur 
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Jannen,  

 

Zolang ik al lid ben bij IVN Alphen aan den Rijn (ruim 30 jaar), zijn de personen  

Jan Bal en Jan Kuijt voor mij geen vreemden. Jan Kuijt en Jan Bal ontmoette ik bij de IVN Natuurgidsencursus in de jaren 

tachtig. Sinds die tijd ontmoeten we elkaar bij allerhande IVN-activiteiten en gaan onze gesprekken weer gezellig verder 

alsof de tijd heeft stilgestaan. 

 

Het zal niet iedereen opgevallen zijn dat deze beide heren ook al vele jaren voor het IVN Alphen regiovertegenwoordigers 

zijn van Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. 

In die hoedanigheid hebben zij het plaatselijke nieuws en de ophanden zijnde veranderingen in de dorpen (inmiddels woon-

kernen van Alphen aan den Rijn) voor ons als IVN-bestuur in de gaten gehouden. Zij informeerden ons over plannen en/of 

activiteiten die de natuur en het milieu in deze dorpen betroffen. Hier kon het bestuur en/of de werkgroep planologie dan 

op inspelen. 

 

Inmiddels zijn beide heren de respectabele leeftijd van 80 jaar al gepasseerd en zien zij zich genoodzaakt met de taak als 

regiovertegenwoordiger te gaan stoppen. 

Wij, als bestuur van IVN Alphen aan den Rijn, willen de beide ‘Jannen’ heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet. 

We hopen dat we jullie als IVN-lid nog vele jaren mogen ontmoeten bij één van onze activiteiten. 

 

Wellicht denkt een IVN-lid die dit leest: Het is een mooie taak voor mij om het stokje van ze over te nemen. 

Ben je geïnteresseerd om regiovertegenwoordiger te worden, geef het dan door aan één van onze bestuursleden. 

 

Namens het bestuur, 

Gert de Geest 
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IVN DRAAIT                   

OP                                     

VRIJWILLIGERS 

ZOALS JIJ  

Natuur en duurzaamheid gaan je aan het hart 

De natuur is mooi, maar staat onder druk. Je wilt iets doen 

aan duurzaamheid, maar weet niet wat en je hebt ook 

maar beperkt tijd. Of je hebt wel ideeën, maar vindt het 

lastig hoe daar handen of voeten aan te geven.  

 

Wat wil jij doen? 

Bedenk wat je belangrijk vindt, wat je leuk vindt om te 

doen en waar je energie van krijgt. Praat met anderen over 

het onderwerp en gebruik IVN-inspiratiebronnen 

(bijvoorbeeld op ons.ivn).  Wil je graag in de natuur bezig 

zijn of wil je er over vertellen? Je hoeft geen verstand van 

natuur te hebben, organisatoren en regelaars zijn ook hard 

nodig, net als mensen achter de schermen. 

 

Inspiratie en hulp 

Leden en vrijwilligers die hiervoor inspiratie op willen doen, 

kunnen zich aanmelden bij de secretarisivnalphenaanden-

rijn@ivn.nl. Meer informatie vind je op https://www.ivn.nl/

voor-vrijwilligers. 

(Potentiële) vrijwilligers ontvangen via Stuifmail 

(nieuwsbrief voor vrijwilligers) informatie over (gratis) cur-

sussen en tips voor de aanpak van activiteiten. Via de lan-

delijke IVN-pagina worden  

E-learnings, inspiratie-webinars en materialen aangeboden 

om lokaal campagnes op te zetten. 

 

Hoe verder? 

IVN Alphen aan den Rijn faciliteert haar leden en vrijwil-

ligers bij de uitvoering van activiteiten, waarmee natuurbe-

leving, natuureducatie, natuurbeheer en duurzaamheid 

worden bevorderd. Ideeën hiervoor kunnen worden inge-

diend bij de coördinatoren van de werkgroep of bij het be-

stuur.  

Dus heb je een goed idee, waarmee je de IVN-doelen on-

dersteunt, meld je dan bij secretarisivnalphenaanden-

rijn@ivn.nl of neem telefonisch contact op. 

 

mailto:secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl
mailto:secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl
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Trek de natuur aan! 

 

De Vlinders zijn op zondag 13 juni in de boomgaard De Bron-

gaard aan het Windepad te Alphen aan den Rijn. De boom-

gaard ligt aan het fietspad naar Ter Aar. Met rabarberbladen 

uit de tuin van Vera worden hoeden, harnassen en vlaggen-

stokken gemaakt, versierd met takken, bloemen en grassen 

uit de boomgaard. 

 

Daarna kan je even je energie kwijt om een kwartetspel in de 

boomgaard te spelen en te zorgen dat je dan een kwartet in 

handen krijgt. Best moeilijk voor de kleintjes. De temperatuur 

stijgt behoorlijk, dus wat water is op zijn plaats. Dan gaan we 

aan de slag met duurzaamheid. We gebruiken stroken karton, 

gemaakt van oude dozen, waarin we bloemen en grassen ste-

ken. Daar maken we hoeden of tafelversieringen van.  

Voor de boomgaard staat een net aangebracht insectenhotel. 

De hotelgasten konden niet wachten en legden al volop eitjes 

in de buisjes. De kraamkamer is voor iedereen te bezichtigen 

door het deurtje aan de zijkant te openen.  

 

En als slotstuk: een rietbootje maken van een rietblad. Zelfs 

voor ouders nog moeilijk. Maar als beloning een bootje dat 

nog vaart ook! 

 

Tekst en foto’s: Gerda Bonninga 

 

Met rabarberbladen uit de tuin van Vera worden hoeden, harnassen en vlaggenstokken gemaakt 

Vlinders 
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Jenny Heemskerk vertelt dat de zwaluwen met dit weer laag vliegen 

om muggen te vangen. Daar wordt Noud heel blij van. Hij zou zijn 

kamerraam wel open zetten om de muggen op te laten eten in zijn 

kamer. 

 

Zaterdagochtend 12 juni waren de Fladderaars op bezoek bij de 

Molenviergang in Aarlanderveen. De Fladderaars gingen in twee 

groepen op pad. De eerste groep bezocht eerst de molen. Het water 

in de polder ligt maar liefst 5,4 meter onder zeeniveau. Als wij niets 

zouden doen, zou het hier onbewoonbaar zijn. De wieken van de 

molen malen het water omhoog naar de Oude Rijn. Dat gebeurt in 

vier stappen. Van molen 4 naar molen 1 en zo de Oude Rijn in. 

Leuk om te zien is hoe de molenaar en zijn vrouw in de molen wo-

nen en leven. En spannend zijn de smalle, steile trappen omhoog 

naar het binnenste van de molen. Johan Slingerland en zijn vrouw 

Rita ontvangen de kinderen met veel plezier. Imposant om te zien is 

de vijzel waarmee het water omhoog gepompt wordt. Groep 1 

hoort van Yannick van molen 2 dat hij een andere systeem in zijn 

molen heeft: een scheprad. 

 

Tijdens de wandeltocht naar de andere molens zien de kinderen van 

alles in de sloot en weilanden: zwanen met pulletjes, meerkoeten 

met jongen, gier- en boerenzwaluwen op jacht naar insecten. 

Al met al een mooie en leerzame ochtend. 

 

Tekst en foto’s: Gerda Bonninga 

Fladderaars 

Noud is diep onder de indruk van de zwaluwen 
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NatureXplorers maken een geweldige natuurdoos voor ouderen in Rietveld 

Willemijn van Maanen 

 

Vrijdagavond 9 april staat de bijeenkomst van de NatureX-

plorers in het teken van Grijs, Groen en Gelukkig. Met hulp 

en uitleg van Stephanie Luik maken de NatureXplorers een 

natuurkoffer voor de ouderen in Rietveld, een woonvorm 

voor mensen met dementie.  

De avond begint buiten met een korte uitleg over Grijs, 

Groen en Gelukkig. Het is de bedoeling om ouderen een 

stukje natuur in hun eigen woning te brengen. Belangrijk 

daarbij is zoveel mogelijk verschillende zintuigen te gebrui-

ken. Na de uitleg gaan de jongeren zelf dingen bedenken en 

zoeken rondom het thema ‘lente’.  

 

Ruben komt met het idee van een terrarium. Hij vindt een 

glazen pot met labels van de erwtjes er nog op, maar na 

een wasbeurt is hij van binnen keurig schoon. Hierin stopt 

hij aarde, planten en dieren. Met de instructie: deze pot 

NIET OPENEN - de plantjes moeten namelijk zelf voor zuur-

stof zorgen - gaat de pot in de natuurdoos. 

Nils gaat op zoek naar brandnetels. Bij de lente moet hij 

namelijk denken aan brandnetels; pijnlijk, maar ook bijzon-

der. Hij schrijft er een prachtig verhaal bij en in de winkel 

kopen we brandnetelthee voor de ‘totale ervaring’. 

Frouke, Imke en Aysha bedenken een raadspel met bloe-

men. Ze plukken allemaal bloemen buiten, lamineren deze, 

zoeken de namen op via het internet en schrijven er mooie 

kaartjes bij. 

Wesley is vooral bezig met het maken van de natuurdoos. 

Angelo, Jessy en Thomas maken onder andere verschillen-

de voelzakjes. 

En ja, er worden ook liedjes en versjes van de lente opge-

schreven.  

 

De doos wordt de week daarop meteen gebruikt in Riet-

veld. De ouderen zijn erg enthousiast; feedback van hen: 

‘De natuurdoos is geweldig!’. 

 

Het zoeken naar de slakken, pissebedden en wormen was 

een groot succes. Het voelen van de verschillende natuur-

objecten viel ook goed in de smaak. De ouderen genoten 

van de persoonlijke verhalen die de jongeren erbij hadden 

geschreven. 

En de koffer… die was prachtig gemaakt en versierd. De 

ouderen hopen op een vervolg!  
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Jolanda Zwaan 

 

Bij een boerderij, op een hekje, zag ik een merkwaardig 

insect. Het was vrij groot, donker en had grote geaderde 

vleugels. Ik had dit insect nooit eerder waargenomen en 

mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Na enig speurwerk 

kwam ik er achter dat het om de elzenvlieg gaat. 

 

In Europa leven zes soorten elzenvliegen, in Nederland drie 

soorten waarvan twee zeldzame. Waarschijnlijk heb ik de 

bekendste gezien: Sialis lutaria. Deze soort leeft bij - niet al 

te snel stromend - water. Het is een algemeen voorko-

mend, inheems insect. 

Een andere benaming voor de elzenvlieg is slijkvlieg. De 

vlieg heeft vrij grote geaderde vleugels, die als een dakje 

over het lichaam worden gevouwen. Hij heeft aan de voor-

kant van de kop twee lange, draadvormige antennes. De 

vlieg leeft dus dicht bij het water, verscholen in oevervege-

tatie. De volwassen exemplaren leven van nectar uit bloe-

men. Ze zijn overdag actief, maar kunnen niet ver vliegen. 

De vrouwtjes leggen veel eieren, die ze als een soort matje 

om een stengel heen vouwen. De uitgekomen larven laten 

zich na het uitkomen in het water vallen. De larven leven 

ongeveer twee jaar in het water van andere diertjes en 

insectenlarven. 

Als de larve volledig is ontwikkeld kruipt het weer aan land 

en maakt een holletje in de oever waar het kan verpoppen. 

Hieruit komt dan de volwassen vlieg. 

 

Vissers gebruiken deze vlieg soms om forel te vangen.  

 

Nog meer zien van de gothic fly zoals hij in Engeland wordt 

genoemd: 

Youtube.com/watch?v=rKJBsuBGwxc 

Nader                  

bekeken 

Gewone elzenvlieg 

Bij een boerderij, op een hekje, zag ik een merkwaardig insect.  
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Monique Smulders 

 

Bij parende libellen moet ik altijd denken aan het Nederlandse gezegde 'bij de 

kladden grijpen". Dat betekent volgens de etymologiebank 'bij de kraag grij-

pen'. Zoiets doen de mannetjeslibellen om te paren. Geslachtsrijpe mannetjes 

verdedigen een territorium en wanneer een vrouwtje het gebied binnen zoeft, 

grijpt het mannetje haar met zijn achterlijfaanhangels direct achter de kop. Zo 

vliegen zij in tandem verder. Het mannetje moet dan al wat voorbereidings-

werk hebben gedaan: zijn geslachtsorgaan ligt onder het negende segment 

van het achterlijf (in totaal zijn er tien segmenten). Doordat hij met het einde 

van zijn achterlijf het vrouwtje vasthoudt, is deze geslachtsopening niet te ge-

bruiken. Het mannetje heeft echter zijn sperma al overgebracht naar een zoge-

naamd secundair copulatie-orgaan in segment twee (bovenaan het achterlijf). 

Het vrouwtje haalt daar de sperma op met haar achterlijf, waardoor het zoge-

naamde paringswiel ontstaat. Dat zie je in onderstaand filmpje waarin parende 

grote keizerlibellen de hoofdrol spelen. Je vindt deze libellen vanaf juni tot 

augustus, in grote delen van ons land. Kijk voor meer informatie over deze 

soort op libellennet.  

Bij de kladden gegrepen 

grote keizerlibel,                         

foto: Jordan Blaauw 

paringswiel (de afbeelding is niet van                        

de grote keizerlibel). Fotograaf onbekend 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lurven
http://www.libellennet.nl/libellensoort.php?libelid=37&vq=
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Hans Pet 

 

Mijn naam is Hans Pet en ik ben, samen met Chris Groesser, 

sinds het begin van de fotoclub bezig om De Natuurkiekers 

als club binnen het IVN Alphen aan den Rijn meer kleur te 

geven en het aantrekkelijk te maken voor anderen om hier 

deel van uit te gaan maken. 

De bedoeling van de fotoclub is natuurlijk foto’s maken en 

wanneer ze van voldoende kwaliteit zijn kunnen ze worden 

gebruikt voor allerlei doeleinden; vlinders, vogels, je kan 

het zo gek niet bedenken of er is een brede aandacht voor. 

 

Ik heb een DLR-camera aangeschaft, dat is een camera met 

allerlei mogelijkheden en de inmiddels 11 fotoclubleden 

hebben mij gevraagd om te helpen hoe ze betere foto’s  

kunnen maken. Veel hulp is aangeboden: horizon recht 

houden, niet tegen de zon in als je het onderwerp voldoen-

de wilt kunnen blijven zien en nog veel meer onderwerpen 

komen voorbij. 

De regio waar wij foto’s maken is Zuid-Holland met Alphen 

in het centrum daarvan. Eén keer per maand hebben we 

een ‘safari’; dat is een door ons gezamenlijk gekozen na-

tuurgebied in de buurt, wij gaan foto’s maken van de daar 

aanwezige natuur, bloemen, planten, en alle dieren 

(diertjes). Omdat we met een behoorlijke groep zijn kunnen 

we veel van elkaar leren. 

We hebben in Alphen al veel leuke natuurgebieden waar 

we ook zonder ‘safari’s’ terecht kunnen om veel te oefenen 

met het maken van foto’s. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden?  Je hoeft geen prof te zijn, 

een beetje goede camera en vooral veel zin om foto’s te 

maken. 

De Natuurkiekers 

Omdat onze club bestaat uit 11 leden, kun je je voorstellen 

dat we erg veel verschillende foto’s krijgen. De tweede 

maandag van de maand hebben we ‘s avonds een meeting 

en laten we de foto’s zien waarvan we zelf vinden dat ze 

gezien mogen worden. 

Ze worden bekeken en een ieder geeft zijn mening wat je 

mogelijk anders had kunnen doen om een nog beter effect 

te krijgen; zo word je maand na maand een betere foto-

graaf. Inmiddels zijn er al 2 boeken uitgegeven met onze 

foto’s. 

Alle activiteiten van het IVN worden in de meeting behan-

deld en door de rondvraag kan iedereen daaraan meedoen. 

 

Kriebelt het al een beetje? Laat het ons weten; een bezoek 

op maandagavond en/of een keer mee op ‘safari’, dan krijg 

je een betere indruk. Wij staan er open voor. 

Helaas is het afgelopen jaar door Corona geen best jaar 

geweest voor het maken van foto’s en ook de safari’s zijn 

geschrapt, de meetings gaan nu per zoom. Door de vaccina-

ties hopen wij binnenkort weer volop aan de gang te gaan. 

 

Bijgaand een aantal foto’s van mijn collega’s die wel moge-

lijkheden hebben gevonden om plaatjes te maken. Vooral 

het begin van het voorjaar is leuk vastgelegd. 

 

Interesse gewekt? Laat het ons weten: 

coordinatie@natuurkiekers.nl 

 

Achterblad foto’s Natuurkiekers 

Ben je nieuwsgierig geworden?   
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zondag 20 juni 2021 

 

De IVN Rietveldwandeling in Klein Giethoorn van 20 juni die 

wij vanmorgen hebben gemaakt, vonden wij super ge-

slaagd! Na een nacht vol regenbuien troffen wij het van-

morgen vroeg, want tijdens de 

gehele wandeling is het droog gebleven. We werden zelfs 

beloond met een regenboog! 

 

Om 6 uur gingen 20 deelnemers op pad, we werden ge-

splitst in twee groepen van 10 personen met een rondlei-

der. Halverwege de wandeling werd er dan gewisseld van 

rondleider. Van de ene rondleider (Ans) hoorden we alle 

wetenswaardigheden over de geschiedenis van het gebied 

en werden we attent gemaakt op de bloemen en planten, 

die we onderweg in de berm of in het weiland tegenkwa-

men. En de andere rondleider (Gerard) was de vogelkenner, 

die wees de wandelaars op alle vogels in het gebied en 

maakte de namen bekend, die bij de vogels hoorden. Zo 

was het behalve een mooie ook een leerzame wandeling! 

 

Vanaf vandaag weten we hoe Valeriaan en Vlier eruitzien, 

ook een takje munt is uitgebreid bekeken, er werd zelfs aan 

gesnuffeld. En op de gele lis werd ons het honingmerk ge-

toond, dat de hommels en bijen de weg wijst naar de nec-

tar in de bloem! 

 

De laag gelegen polder wordt ook wel droogmakerij ge-

noemd. We hebben de betekenis van de kleuren van wip-

molens gehoord: blauw of groen hoort bij protestant en 

een rode wipmolen staat voor rooms katholiek. Het Papen-

pad leidde kerkgangers die katholiek waren (vroeger Papen 

genoemd) naar de rooms katholieke kerk. 

 

Een aantal kleine gewone padjes kwamen we onderweg 

langs de graskanten op het pad tegen. Ook hebben we de 

wegslak van dichtbij bekeken. Zo was er van alles te bele-

ven! 

 

Aan het eind van de wandeling rond 9 uur stond een heer-

lijk uitgebreid ontbijt klaar voor alle deelnemers en dat liet 

iedereen zich uitstekend smaken! 

Het was een prachtig en fris begin van deze zondag, het 

was bovendien volop genieten van de natuur en de verha-

len! Hartelijk dank! 

 

Rien en Gon de Wit, Boskoop 

Wandeling 

door Polder 

Rietveld 
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Voor informatie of aanmelden voor               

onderstaande excursies                                                      

Dick Warmerdam dickw@xs4all.nl 

 

 

zondag 18 juli 14.00 – 16.00 uur                                                              

Wandeling door park Zegersloot.                                                                                                    

Kijken en genieten van alles wat groeit en bloeit in het 

heempark en Kromme Aar gebied.                                                  

Elke maand anders en afwisselend.                                                          

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw  

 

zondag 15 augustus 14.00 – 16.00 uur                                                      

Genieten van de laatbloeiers in Zegersloot Noord                   

Gidsen:Liesbeth Bos, Annemieke v Eeuwen.                                                                                                             

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

 

zondag 22 augustus19.00 – 21.00 uur                                                  

Avondwandeling Zegerslootgebied                                                        

Gidsen: Kees L `Ami + Dick Warmerdam                                                         

Het avondlicht geeft een heel andere beleving dan het felle 

zonlicht. Ervaar de geluiden van de avond vroege nacht.                                

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

 

Zondag 29 augustus  14.00 17.00 uur                                                        

Wandeling over de Varkenskade.                                                                 

Gidsen: Liesbeth Bos, Ans v.d. Broek,                                                          

De Varkenskade is in 2013 opengesteld als onderdeel van 

een reeks van boerenwandelpaden in de gemeente Alphen 

aan den Rijn, Kaag en Brasem en Nieuwkoop. Het was vroe-

ger een echte kade die vanaf de Ridderbuurt de polder in-

liep en mogelijk als kerkenpad heeft gediend. Het wandel-

pad stond op kaarten van rond 1900 maar was als zodanig 

verdwenen en is nu dus weer hersteld. Afhankelijk van het 

weer nemen wij de uitgebreide route van 8,3 km of wij ne-

men een kortere route. Wandeling is vooral interessant 

voor mensen die meer willen weten van de historie van dit 

cultuurlandschap in verhouding met de natuur. Onze weg 

gaat over onverharde paden door de polder. Laarzen of 

stevige wandelschoenen is aanbevolen.                                                 

Start: bij de kaasboerderij van fam. Verkleij, Ridderbuurt 

55a. 

zondag 12 september 14.00 – 17.00 uur                                                 

Rondje wandelen in Woubrugge                                                    

Wandeling over de Boerenlandroute  in de  Polder Vieram-

bacht                                                                                                            

Gidsen: Ans v.d. Broek, Wim Bergman                                                                                          

De wandeling start bij aspergeboerderij Noordam. Onze 

weg gaat over onverharde paden door de Polder Vieram-

bacht Onze gidsen vertellen over de aspergeteelt die langs 

ons pad loopt en het ontstaan van de Polder Vierambacht   

Wandeling is vooral interessant voor mensen die meer wil-

len weten van de historie van dit cultuurlandschap in ver-

houding met de natuur. De route is ca. 6 km. Laarzen of 

stevige wandelschoenen is aanbevolen. Start: bij asperge-

boerderij Noordam Boddens Hosangweg 63 Woubrugge 

 

zondag 19 september 14.00 -16.00 uur                                                      

Rondje Kromme Aar  Paddenstoelen, Vlinders en libellen                    

Gids: Jan Kuijt                                                                                            

Het paddenstoelen, libellen en vlinderseizoen is weer aan-

gebroken. Maar ook hebben we oog voor alles wat er ver-

der groeit en vliegt.                                                                                       

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

  

vrijdag 24 september 19.45 -21.15  uur                                                       

Vleermuizen Zegerslootgebied. zon onder 19.34 uur               

Gidsen: Dick Warmerdam, Annemieke v. Eeuwen                                           

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleer-

muizen langs de Kromme Aar het Zegersloot gebied.                         

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden                                                  

Aanmelden: Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

 

vrijdag 1 okt 19.30 -21.00  uur                                                                      

Vleermuizen Zegerslootgebied zon onder 19.15 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. Start 

Bezoekerscentrum De Veenweiden                                                                                 

Aanmelden: Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

Agenda  

mailto:dickw@xs4all.nl
mailto:dickw@xs4all.nl
mailto:dickw@xs4all.nl
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Joost van Beek 

vrijdag 18 juni 

 

Aanwezig zijn Joost, Jan Henk, Sylvia, Arieanne en Anne-

miek. Na kort overleg wordt besloten om een rondje op en 

rond de ‘Zeemanheuvel’ te lopen. Daarna door het bos naar 

de tweede tocht.  

 

De ‘Zeemanheuvel’ staat er om bekend dat de blauwtjes 

hier vliegen. Op de waardplant - de rolklaver - zijn zowel 

het icarusblauwtje als het bruinblauwtje veelvuldig te zien. 

Eerst wordt de groene sabelsprinkhaan gevonden en daar-

na het icarusblauwtje. 

 

Het icarus vrouwtje kan sterk op een bruinblauwtje lijken. 

Door de onderkant te bestuderen kan het onderscheid wor-

den gemaakt. Het bruinblauwtje mist bijvoorbeeld een wor-

telvlek op de voorvleugel.  Het vrouwtje op de foto is van-

wege het vele blauw zeker een icarus. 

Jan Henk stuurt de groep later via de app meer informatie. 

Ook de jakobsvlinder vliegt nu (een dagactieve nachtvlin-

der). 

 

Ondertussen worden ook veel verschillende libellen gezien: 

lantaarntje, variabele juffer, grote roodoogjuffer, vroege 

glazenmaker, oeverlibel en als klap op de vuurpijl de keizer-

libel. Terwijl een mannetje keizerlibel het vrouwtje in de 

gaten houdt, legt zij de eieren. 

 

 

We wisselen informatie uit en worden gewezen op een-

voudige veldkenmerken. 

Bij de tweede tocht zien we het bruin zandoogje en in het 

bos het bont zandoogje. Het is nog te vroeg voor de eiken-

page, maar deze vlinder is daar vorig jaar ook gezien. On-

dertussen zien en horen we ook nog enkele vogelsoorten, 

zoals de bruine kiekendief, de buizerd en de grasmus. Ook 

zien we verschillende plantensoorten, zoals de bloeiende 

waterpest, een bloeiende waterranonkel, kamgras en 

goudhaver. 

 

Ondanks de korte duur van ongeveer tweeënhalf uur was 

het een genoeglijke excursie. 

 

Agenda 
 

Tuinvlindertelling 2021 

Het gaat niet goed met onze Nederlandse dagvlinders. Je 

kunt vlinders tellen én doorgeven in de periode van 3 t/m 

25 juli. Tel de vlinders die je ziet in je tuin of op het balkon. 

Je kunt deze waarnemingen doorgeven op tuintelling.nl; 

kies bij telling invoeren voor de evenementtelling  tuinvlin-

dertelling. Of ga naar de site vlindermee.nl. 

Je kunt een herkenningskaart van vlinders downloaden 

vanaf de site. 

 

Vlinder- en libellenexcursie in Bentwoud 

icarusblauwtje 
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Door het kopen van vogelvriendelijke zuivel ondersteu-

nen wij boeren die ruimte, voedsel en bescherming bie-

den aan vogels op hun kruiden- en insectenrijke land. 

 

Ga naar zuivelwijzer.nl en zoek de dichtstbijzijnde winkel 

die deze producten verkopen. 

Weidevogels horen net zo bij Nederland als koeien. 

Tuiny Forest 
 
 

Natuurorganisatie IVN signaleerde de grote belangstelling voor Tiny Forests. In veel wijken 

door heel Nederland staan er al veel van die bosjes bij scholen, ook in de gemeente Alphen. 

Hun aantal groeit gestadig. Het IVN hoofdkantoor bedacht daarom een nóg kleinere variant, 

zó klein dat hij in veel particuliere tuinen kan passen: de Tuiny Forest. Hiermee wil IVN het 

belang van vergroening van tuinen nog meer onder de aandacht  brengen. Om te laten zien 

wat een Tuiny Forest is, werd zo'n mini-mini-bosje door IVN geplant in de tuin van Bezoekers-

centrum De Veenweiden.  

Marius Stout heeft het bord ontworpen. Belangstellenden kunnen zien hoe het Tuiny Forest 

zich ontwikkelt. 

Van der Hoeven Natuurmarkt                                                                       

Koninginneweg 3 in Boskoop 

 

Albert Heijn                                                                                                              

Regthuysplein 3 in Nieuwkoop 

Boeren van Amstel Natuurzuivel 

Biowinkel Gouda                                                                                           

Lange Groenendaal 99 

 

Coop Dorpstraat  

Dorpstraat 9 in Nieuwveen 
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Enkele spreekwoorden en gezegdes 

 

Hij die eerst de eigen tuin beheerst                                                               

kan daarna de hele wereld aan 

 

Er bestaat geen zaai-instructie                                                                     

voor heilige boontjes 

 

De intensheid van een tuinliefde toont zich                                                    

in de breedte van het bloembed 

 

In een kleine wereld wordt de haag steeds hoger 

 

Bloemetjes en bijtjes                                                                             

hanteren geen tropenrooster 

 

Op het slechtste hout                                                                          

smeert men de duurste verf 

 

Ook al bouw je er een muurtje omheen                             

een bloem bloeit nooit voor jou alleen 

 

Mensen struikelen niet over een berg                                 

maar wel over een molshoop 



 

 

Om je tuin beter te leren kennen en je eigen kennis te               

vergroten is het een leuk tijdverdrijf om mee te doen aan 

tuintelling.nl. Je houdt een tuindagboek bij en je helpt       

tegelijkertijd ook organisaties zoals de Vogelbescherming, 

Naturalis en EIS-kenniscentrum aan belangrijke gegevens. 

Je kunt foto’s toevoegen of om hulp vragen bij het determi-

neren van flora of fauna. Je bepaalt helemaal zelf de                    

frequentie; maar pas op: het werkt verslavend.  

19 
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Jolanda Zwaan 

 

Door de hele crisis is de tuin belangrijker dan ooit. Eigen 

Huis en Tuin en De Grote Tuinverbouwing zijn populaire tv-

programma’s. Op de BBC heb je het bekende tuinprogram-

ma: Garden Rescue. En ja, sommige tuinen kunnen wel een 

oppepper gebruiken. Gelukkig is de strenge lockdown opge-

heven en kunnen we weer op pad.  

 

Wil je inspiratie op doen voor je (versteende) tuin? 

De Tuinen van Appeltern, Walstraat 2a, 6629 AD APPEL-

TERN . www.appeltern.nl of www.terrasentrends.nl 

Ook de site van Groei & Bloei is een                            

aanrader: alphen.groei.nl 
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Hans van Dam 

 

Verheugend nieuws. Mijn plan voor het inzaaien van een bloemenveld (in plaats van een 

gazon) is goedgekeurd. Zodra het ergste regenwater is weggezakt ga ik ermee beginnen. 

Het veld ligt midden in Snijdelwijk, zichtbaar vanaf de Snijdelwijklaan en is 60x60 meter 

groot.  

 

Onlangs is in Boskoop het Coenecoop College afgebroken. In afwachting van een nieuwe 

bouwbestemming was het plan om het veld (ter grootte van zo’n 3600 m2) met gras in te 

zaaien en als gazon te onderhouden (gemiddeld wordt een gazon 24x per jaar gemaaid). 

 

Wij hadden een veel mooier plan voor de tijdelijke invulling van dit terrein: bloemen!              

Het plan dat wij (IVN Vrienden van het Heempad) hebben ingediend is goedgekeurd.             

Zodra het terrein is geëgaliseerd zal een bijenvriendelijke bloemenmix worden ingezaaid. 

 

Inmiddels hebben we een flink aantal zaden verzameld. Zo’n 360 zakjes van de actie    

“Blije Bijen” (à 10 gram) zijn geopend en met zand gemengd (met dank aan Peter West-

geest van gemeente Alphen). Aanvullend wordt nog een partij zaad besteld bij Van He-

mert & Co (Tübinger Bijenweide). Zodra de werkzaamheden zijn afgerond en het terrein 

begaanbaar is, zal het worden uitgevoerd. Afhankelijk van de duur, zal het de komende 

jaren worden aangevuld met inheemse soorten. 

 

We kijken uit naar een fraai bloemenveld vanaf juli/augustus, dat slechts één keer in okto-

ber gemaaid hoeft te worden. Het mooie is: het ligt op 100 meter vanaf mijn woonhuis en 

aan ons is het vertrouwen gegeven om het begeleidend te mogen beheren. Wat een mooi 

vooruitzicht! 

Veldbloemen, foto’s: Marius Stout 
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Voor informatie of aanmelden voor een excursie:             0172-214775 

(tussen 08.00-09.00 en rond 13.00 uur) of janny@countrygazette.nl 

 

Zaterdag 27 juni 10.00-12.00 uur:                                                                

Thema giftige en eetbare planten. Leer eerst de giftige planten kennen. 

Wat overblijft is onschadelijk, een groot deel ervan eetbaar. Wij zoeken 

de gebieden op waar deze planten staan. Start: kinderboerderij de Con-

tactweide, Snijdelwijklaan 6, Boskoop (ruime parkeerplaats). We doen de 

eerste wandelingen zonder koffiestop, kijken wat t.z.t. weer mogelijk is.  

 

Zaterdag 11 juli 10.00-12.00 uur:                                                            

Thema zaden. Hoe verzamel je zaden/ drogen/ hoe doet de plant het/ 

waar en wanneer strooi je uit. Voor de liefhebbers, neem zakjes en 

schaartje mee. Route Zwartepadgebied. Start: kinderboerderij de Con-

tactweide, Snijdelwijklaan 6, Boskoop (nabij Station Snijdelwijk). De eer-

der op deze datum geplande imkerijdag gaat dit jaar niet door.  

 

Zaterdag 29 augustus 10.00-12.00 uur:                                                           

De Natuurapotheek. Een interactieve wandeling: de gids wijst de planten 

aan, deelnemers krijgen een lijst en noemen de helende werking. Voor 

alle excursies in het Zwarte Pad gebied zoeken we de plekken waar de 

meeste planten staan. Start kinderboerderij de Contactweide.  

 

Zaterdag 26 september 10.00-12.00 uur:                                                   

De herfst kleurt. We zoeken de plekken waar het meest te beleven is 

(keuze uit: natuurlijke oevers, ringdijk, Schoolakkerbos, Heempad, Bijen-

idylle enz.). Wat bloeit er nog en is de vogeltrek al begonnen? De eerste 

paddenstoelen. Start: kinderboerderij de Contactweide.  

Tijdens deze excursie wordt beslist of de wandeling Paddenstoelen in het 

Gouwebos door kan gaan, op gepaste afstand en situatie van dat moment 

– op zaterdag 17 oktober – met meerdere gidsen. Extra wandelingen op 

afspraak en afwijkende tijden voor kleine groepen is mogelijk. In de perio-

de tussen 11 juli en 1 augustus zijn op doordeweekse dagen extra wande-

lingen mogelijk met gids.  

Voor afspraken: 0172-214775 (tussen 08.00-09.00 en rond 13.00 uur) of 

janny@countrygazette.nl Waar mogelijk en gewenst krijgen deelnemers 

van de gestopte NGO cursus gelegenheid oefenwerk als (mede) gids te 

doen om hun kennis vast te houden en in praktijk te brengen. De natuur 

zelf als leermeester.  

Agenda 
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Hans van Dam 

 

Team Kievitstraat zet de schouders onder de realisatie van het bloemen-

veld aan de Kievitstraat in Boskoop. Inmiddels hebben al acht bewoners 

dagdelen meegeholpen aan de realisatie ervan. Het veld is geëgaliseerd, 

puin is opgeruimd, tractorsporen gedicht en het zandpad is uitgezet. 

 

Vrijdag 4 juni leek de ideale dag om het zaadplan uit te voeren, er werd die 

nacht regen voorspeld. Echter, de gewenste bui kwam niet verder dan Ha-

zerswoude Rijndijk en de eerste tien dagen geen regen in het vooruitzicht. 

Water is nodig om de zaden aan vochtige grond te laten hechten. Spoed-

overleg met team Kievitstraat leverde de volgende mogelijkheden op: 

1  Met gieters het land begieten, 1 gieter per m2, dat is dus 2500 x lopen 

met een gieter; niet dus. 

2  Een sproei-installatie + pomp regelen bij een kweker; konden we zo 

gauw niet vinden. 

3  De brandweer? Goed idee! Die haalt ook weleens een kat uit de boom of 

van het dak. 

 

Dit was ook een noodgeval: droge zaden kiemen niet en kauwtjes hadden 

de zaden ook ontdekt. 

Een buurtgenoot had connecties met de Vrijwillige Brandweer Boskoop. 

Het brandweerteam oefent af en toe op dinsdag en zag wel wat in deze 

oefening. Het contact werd gelegd, de brandweer rukte op 8 juni uit en 

had veel bekijks en de kunstmatige regenbui (zeg maar hoosbui) was een 

feit. 

Het zaad kan nu kiemen en als alles naar wens verloopt, hebben we eind 

juli een bloemenveld. 

Nog een paar hobbels: de pioniers (zaden die in de grond aanwezig zijn 

kiemen ook) moeten beheerst worden en de aanwezige kauwtjes moeten 

niet teveel ‘vriendjes’ meenemen. 

 

Volgens Ron Angenent (participatie Alphen aan den Rijn) is dit het grootste 

buurtinitiatief van de gemeente. Zij ondersteunen ons initiatief, er komt 

vrijdag 4 m3 zand. Zaterdag worden de zandpaden gemaakt. Een mooi 

initiatief van IVN Vrienden van het Heempad, samen met een enthousiast 

en nog steeds groeiend Team Kievitstraat. 

 

Onze leuze: school weg, bloemen erin! 
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Voorzitter Gert de Geest 

 

Vanmiddag, dinsdag 22 juni 2021, was het college van burgemeester en wethouders 

op werkbezoek in het Zegerslootgebied. Ik mocht hen ontmoeten en wat vertellen 

over het IVN en ons werk in dat gebied. De ontmoeting was bij het Tiny Forest, door 

IVN-vrijwilligers in verband met corona vorig jaar maart geplant. Ik heb een korte uit-

leg gegeven over het principe en de educatieve betekenis hiervan. 

 

We hebben gesproken over de werkzaamheden die IVN-vrijwilligers doen bij het on-

derhoud van de themabosjes en dat zij de aangelegde paddenpoelen geheel hebben 

beplant in het Irenebos. Ook heb ik aandacht gevraagd voor de ‘Groene Entree’ van 

het park, de ingang bij de kinderboerderij en de restaurants. De toezegging is er, dat 

deze nog verbeterd gaat worden. 

 

Tot slot ook aandacht gevraagd voor uitbreiding van het gebied aan de andere zijde 

van de Zegerbaan. In combinatie met de aanleg van het Landgoed Verboom is geadvi-

seerd een aantal hectaren land aan te kopen, zodat er een rondwandeling gemaakt 

kan worden via het Landgoed Verboom naar de Brongaard (boomgaard met oude 

hoogstam fruitbomen) aan het einde van de Ridderbuurt. 

 

Het college bedankt via de voorzitter alle IVN-vrijwilligers voor hun vele werk en edu-

catieve activiteiten. 

 

De foto's zijn van werkzaamheden bij de paddenpoelen, de themabosjes en het Tiny 

Forest. Wellicht zijn er na vandaag ook foto's en informatie te vinden op de website 

van de gemeente onder: ‘college op werkbezoek’. 
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Het bloeit en geurt en het zoemt dat het een lieve lust is, langs het fietspad 

bij de Vrouwgeestmolen. Dankzij de bijensnelweg die vorig jaar is aangelegd 

op initiatief van de molenaar en in samenwerking met  het Voedselpark 

Gnephoek, IVN Landschapsbeheer en Stichting Bijenlandschap.  

Niet alleen voor de bijen een genot! 

 

Fotografie: @saskeeya  

Niet alleen voor de bijen een genot! 
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In het najaar van 2021 wordt door IVN Alphen aan den Rijn 

een cursus georganiseerd over het klimaat. 

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de huidige stand 

van zaken rondom klimaatverandering en de wisselwerking 

tussen mens en klimaat. Er worden onderwerpen bespro-

ken als de ecologische voetafdruk, klimaatrechtvaardigheid, 

klimaatpsychologie en klimaatcommunicatie.  

 

Naast informeren heeft deze cursus ook als doel mensen 

handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Daarom 

worden er in de cursus voorbeelden aangehaald die laten 

zien hoe je in actie kunt komen. De cursisten brengen op 

hun een eigen manier het geleerde in de praktijk door het 

opzetten van een persoonlijk actieplan. Aan het eind van de 

cursus hebben cursisten een stevige dosis kennis, inspiratie 

en vaardigheden om een positieve, duurzame impact te 

hebben op hun omgeving. 

De cursus duurt zeven avonden en er is ook één buitenex-

cursie. 

De cursus wordt gegeven door Gerard Been samen met 

enkele leden van IVN landelijk. 

In principe wordt de cursus gegeven in het Bezoekerscen-

trum De Veenweiden, op dinsdagavond.  

We beginnen om 19.30 uur. 

Kosten €25,- voor leden, €35,- voor niet leden. 

Om deel te nemen aan de cursus is geen voorkennis vereist. 

Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te 

leren en een steentje bij te dragen. 

Landschapsmolens, foto: Ellen van den Adel 

Klimaatcursus 

Informatie over de cursus bij cursusleider Gerard Been, 

natuurgids: gerardbeen@gmail.com. 

Aanmelden bij Liesbeth Bos: em.bos@xs4all.nl of                                

tel 0612883574 

1. 14 september: Informatieavond  

2. 25 september: 10.00 uur excursie Gerard 

3. 28 september les: Systeem aarde Gerard 

4. 5 oktober les: invloed mens op klimaat Gerard 

5. 12 oktober: invloed klimaat op mens Gerard 

6. 19 oktober les systeemverandering door                                    

klimaattrainer van landelijk IVN 

7. 26 oktober workshop story telling door I                                  

VN expert storytelling 

8. 2 november Klimaatactieplan maken (opzet,                              

uitvoering, presentatie en feedback) en afsluiting                    

en evaluatie 

mailto:gerardbeen@gmail.com
mailto:em.bos@xs4all.nl
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Martijn de Jong 

 

Natuurlijk kennen we allemaal de reiger die je bij bijna elk watertje wel kunt tegen komen. Maar de naam reiger is niet com-

pleet; de algemeen bekende reiger is namelijk de blauwe reiger, wat ook wel mooi past bij de grijsblauwe kleur.  

Andere reigersoorten die ook in onze regio te zien zijn: grote zilverreiger, kleine zilverreiger, kwak, roerdomp en de purperrei-

ger. 

 

De purperreiger is een sierlijke reiger met bruinige tinten en staat bekend als moerasvogel. De blauwe reiger is aangepast aan 

een stedelijke omgeving, de purperreiger kom je daar niet tegen. Deze vind je vooral in moerassig gebied, rietvelden en uitge-

strekte polders. Eigenlijk zijn het vooral de laagveengebieden waar ze voorkomen en dus wonen wij voor de purperreiger in 

een gunstige regio. 

Hij is iets kleiner dan de blauwe reiger en het meest opvallend is de bruinige hals met zwarte strepen. Het lichaam is verder 

grijzig maar wel gemengd met een bruinige kleur. In vlucht steken de gele poten verder uit en vallen de lange tenen op. Ook is 

de hals tijdens de vlucht meer gehoekt dan bij de blauwe reiger. 

 

De purperreiger is een viseter en zie je vaak langs smalle polderslootjes. Ook kikkers, muizen, mollen, rivierkreeftjes etc. staan 

op het menu.  

De purperreiger zien we niet het hele jaar, het is een echte zomergast. Na de overwintering in Afrika (zuidelijk van de Sahara) 

komt de purperreiger tussen eind maart en begin mei terug naar Europa om te broeden. Nederland is het meest noordweste-

lijke land waar ze broeden. Na het opvoeden van de jongen vertrekken ze al in augustus en september weer naar het zuiden.  

 

In Nederland broeden ca. 1000 paar purperreigers, dus het is zeker geen algemene vogel. Gelukkig is er wel een positieve 

trend. In de jaren ’90 waren er nog slechts rond de 250 paar, inmiddels is het aantal dus weer flink gegroeid. De broedlocaties 

zijn geconcentreerd en echte bolwerken zijn de Nieuwkoopse Plassen, Zouweboezem en de Weerribben en Wieden.  

Er wordt gebroed in moerassen met veel riet en struiken in een broedkolonie. Het aantal eieren varieert tussen twee en acht. 

Er wordt ca. vier weken gebroed en na het uitkomen duurt het nog zes tot zeven weken voor de jongen uitvliegen. Enkele we-

ken daarna begint de trek richting Afrika alweer. 

 

Door onze ligging nabij Nieuwkoop hebben wij het geluk dat we in het zomerhalfjaar de purperreiger regelmatig kunnen te-

genkomen. De Achtermiddenweg (grenzend aan de Nieuwkoopse Plassen) is het hele seizoen een goede plek om de purperrei-

ger te zien. Vaak staan er hier in de slootkanten één of meerdere exemplaren te vissen. Vanuit de auto kun je ze goed bekijken 

maar lopend of op de fiets zijn ze vaak wat schuwer en vliegen ze een stukje van je af. Ook de andere polders rondom Alphen 

zijn prima geschikt om een purperreiger tegen te komen. 

Na het uitkomen van de eieren moet er natuurlijk flink gevoerd worden en wordt er overal naar voedsel gezocht. Mooi is te 

zien dat, zeker in de avond, bijna alle vluchten richting oost/noordoost (Nieuwkoop) gaan. 

Purperreiger 
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Stef Strik 

 

Door verschillende leden van de IVN-Vlinderwerkgroep 

worden vlinders geteld. In ons werkgebied zijn door de 

Vlinderstichting vijf routes uitgezet, die stelselmatig op dag-

vlinders worden onderzocht. Het gaat om het Irenebos, de 

geluidswal langs de Zegerbaan en de geluidswal langs Rijks-

weg 11. Ook de Mattenkade in Koudekerk aan den Rijn 

wordt sinds dit jaar gemonitord op vlinders. 

 

Zelf doe ik het Irenebos in Park Zegersloot. Het is een route 

van maximaal een kilometer, bestaande uit circa twintig 

secties van maximaal 50 meter. De route wordt volgens een 

bepaald protocol van april tot oktober gelopen. Dat zijn de 

maanden waarbinnen de meeste dagvlinders in hun imago-

fase goed te tellen zijn. Eén keer per week loop ik - als de 

temperatuur en het weer het toelaten - de route. Tijdens 

deze rustige wandeling tel ik alle vlinders, althans binnen 

een bepaalde afstand van mijn telroute. 

 

Veel recreanten die mij met een blocnote en pen door het 

veld zien lopen, vragen wat ik daar zoal doe. ‘Vlinders tel-

len’ zeg ik, waarbij sommige mensen schouderophalend 

doorlopen. Maar het is interessant om na jarenlang tellen 

veranderingen te zien optreden in het voorkomen van dag-

vlinders. Het bruin zandoogje, de meest algemene vlinder 

in Nederland, is in Alphen aan den Rijn verdwenen. Het 

bont zandoogje daarentegen kwam hier niet voor en is 

sinds tien jaar zeer algemeen geworden en komt nu ook 

gewoon in onze tuinen voor. Doordat er door het hele land 

duizenden routes worden gelopen, krijgen we een goed 

beeld van de vlinderstand in Nederland. Daarop kunnen 

soortgerichte beheeracties worden ondernomen om be-

paalde kwetsbare soorten te helpen om te overleven. 

 

Het Groene Hart is schaars aan vlindersoorten. Bij twintig 

soorten houdt het wel op. Naast verdwijnende soorten zie 

ik ook nieuwe soorten binnenkomen. Zo is het Oranjetipje 

ineens het Zegerslootgebied binnengekomen. Ook de Ko-

ninginnepage gaat zijn opwachting maken, zo verwacht ik. 

Het ontdekken van nieuwe soorten in je telplot maakt het 

tellen tot een leuke bezigheid! 

Meester Prikkebeen 

Citroenvlinder, foto: Stef Strik 



 

 

29 
bont allerlei 

Waargenomen dagvlinders Irenebos 2020   

Argusvlinder 1   

Atalanta 60   

Bont zandoogje 250   

Boomblauwtje 6   

Citroenvlinder 8   

Dagpauwoog 33   

Distelvlinder 1   

Gehakkelde aurelia 25   

Groot koolwitje 92   

Icarusblauwtje 2   

Klein geaderd witje 240   

Klein koolwitje 352   

Kleine parelmoervlinder 1   

Kleine vos 2   

Kleine vuurvlinder 1   

Landkaartje 24   

Oranjetipje 3   

Irenebosroute 

Gehakkelde aurelia, foto: Stef Strik 



 

 

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 ver-
rukkelijke 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 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! 

Van Eijkstraat 19                                                                       

2406 TZ Alphen aan den Rijn                                               

0172 - 471111                                                       

Www.sterkliniek-alphen.nl                               

Www.facebook-com/

Hooftstraat 141, 2406 GG Alphen aan den Rijn 

0172-473236 

mailto:steenwijk@zuivelboerderij.info
http://Www.facebook-com/sterkliniekalphen
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Jonge reigers 

Jonge ooievaars Vliegoefening 

Werkgroep 
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presenteert  


