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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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Van de redactie 

 

Thuis blijven? 
 

Door de verregaande maatregelen van onze regering kunnen 
bepaalde activiteiten niet doorgaan. 

Ook het vernieuwde Bezoekerscentrum De Veenweiden is 
nog maar net  open gegaan en nu opnieuw gesloten tot 6 
april. Het Bomenfestival, waar we ons zo op hadden ver-
heugd gaat ook niet door; maar wellicht wel later in het jaar.  

In ieder geval kunnen we in de tuin werken en vergeet niet 
mee te doen aan de nationale zaaidag voor bijen en vlinders-
op 22 april. 

Dit keer is de omslag voor Bont Allerlei gemaakt door Na-
tuurkieker Brenda Smeele, waarvoor dank. 

 

Veel leesplezier! 

Jolanda Zwaan 
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IVN Alphen aan den Rijn, Krabbescheer 102, 2408 LG Alphenaan den Rijn adressen      

      

Bestuur      

voorzitter   Gert de Geest                   voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl   0172-430460   

secretaris / vertrouwens persoon   Irma Brugmans                secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl    06-13187800 

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

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

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

algemeen bestuurslid      

      

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    0172-422092 

Facebook(vervanger)   Sattija Ramdin ivn.alphen@gmail.com     

Fotowerkgroep Natuurkiekers   Chris en Jordan  coordinatie@natuurkiekers.nl   06-51746780  

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

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

Planologie en Milieu   Joost van Beek jgvanbeek52@gmail.com   

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

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

Vlinderwerkgroep   Aad Geeve a.geeve@xs4all.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@gmailcom 0172-422092 

      

 Aanspreekpunt werkgroep      

Bont Allelei          

Communicatie/PR      

Excursies   Antoon Zonneveld zonneveen@live.nl 0172-420058                            

Lezingen   Nell Spreij nellspreij@gmail.com                                                                         06-51550087 

NatureXplorers   Nell Spreij nellspreij@gmail.com                                                                         06-51550087 

Natuurkiekers   Gert de Geest voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl   0172-430460   

Planologie en Milieu   Antoon Zonneveld zonneveen@live.nl 0172-420058                            

Vlinders en Fladderaars   Nell Spreij nellspreij@gmail.com                                                                         06-51550087 

Vlinderwerkgroep     06-53403123      

Vogelwerkgroep   Nell Spreij nellspreij@gmail.com                                                                          

Vrienden van het Heempad   Antoon Zonneveld zonneveen@live.nl 0172-420058                            

Vrijwillig landschapsbeheer   Gert de Geest voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl   0172-430460   

      

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   De Vlinder   

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

Openingstijden bezoekerscentrum   zomertijd          1 april, 14.00 uur tot 17.00 uur  

Wintertijd   wintertijd 27 oktober,  13.30 uur tot 16.30 uur  

mailto:voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl
mailto:nellspreij@gmail.com
mailto:jolandazwaan256@gmail.com
mailto:coordinatie@natuurkiekers.nl
mailto:em.bos@xs4all.nl
mailto:angela.schouten@gmail.com
mailto:nellspreij@gmail.com
mailto:nellspreij@gmail.com
mailto:voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl
mailto:nellspreij@gmail.com
mailto:nellspreij@gmail.com
mailto:voorzitterivnalphenaandenrijn@ivn.nl


 

 

Samenwerken loont! 

Onlangs heb ik genoten van de inhoud van het eerste nummer van de uitgave 

‘Be one with nature’ van het Wereld Natuur Fonds. Zo positief om te lezen 

over goede initiatieven tot behoud van natuur en ideeën zoals ruilen, wegge-

ven of verkopen van planten en zaden, het Repair Café, Plastic Smart City 

2030. Komt u de uitgave tegen, het is de moeite waard om deze door te ne-

men.  

Breed verspreid, wereldwijd komt er meer aandacht voor klimaat en natuur. 

Zeker ook binnen onze eigen gemeente. 

 

Boomfeestdag 2020 in Alphen aan den Rijn heeft plaatsgevonden wanneer u 

Bont Allerlei leest. Hebt u wellicht al in het Prinses IreneBos gelopen en geno-

ten van de andere activiteiten in Park Zegersloot? Naast dit bos worden ook 

een speelbos, een eetbaar bos met fruitbomen en een bos voor bijen gereali-

seerd. Een prachtig initiatief. Zal er in de toekomst ook ruimte komen voor 

een project Hollandse Herenboeren (zie bijv. https://

herenboerengroenehart.nl/)? 

 

Bent u al in het vernieuwde Bezoekerscentrum De Veenweiden geweest? Hier 

kunnen bezoekers terecht voor informatie over de natuur en het landschap 

van de Rijn- en Veenstreek (o.a. foto’s, video’s, informatiezuil en website) en 

om ideeën op te doen voor beleving van de natuur (o.a. wandelen en fietsen) 

en doe-activiteiten in de IVN-hoek.   

 

Ik ben trots op IVN-Alphen, ik ben trots op de velen die zich als vrijwilliger 

inzetten om iedereen van jong tot senior op een of andere manier de natuur 

te laten beleven. Alles wat in de afgelopen jaren tot stand is gekomen laat 

zien dat samenwerken loont. 

 

Nell Spreij 
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Van Het Bestuur 
IVN Alphen aan den Rijn, Krabbescheer 102, 2408 LG Alphenaan den Rijn 

Wijzigingen                                         

Ledenbestand 

 

We heten                                                

 van harte welkom: 

 

Ans van den Broek-de Groot 

Pauline Heijkoop 

Barbara Rooijackers                                                       

E. Jansen                                                             

Erik Bruijn                                                        

Hans Vrolijk                                                     

Jan Groenheiden                  

Anneke van Wiefferen 

Nicole Bruijnen 

Annet Slieker 

Lia van Velsen 

bont allerlei 
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Paul Mons 

 

Wat een treurig nieuws allemaal. 

Prinses Irene kan vanwege een 

skiongelukje niet aanwezig zijn bij 

‘onze’ Nationale Boomfeestdag op 

woensdag 18 maart. Dan stort ook 

nog eens het coronavirus zich over 

ons uit. Zeg dus maar dag met je 

handje tegen die Alphense feest-

dag en de opening van het Prinses 

IreneBos. Maar de aanloop naar 

dat afgelaste hoogtepunt is eigen-

lijk ook al heerlijk om mee te ma-

ken. Wat een voorspel! 

 

TWEE WEKEN VOOR de Boom-

feestdag loopt Leo Knijnenburg, 

‘groenman’ van de gemeente Al-

phen, op het terrein waar het Ire-

neBos moet komen. Als meewer-

kend voorman stuurt hij een 

ploegje Rijnvicus-medewerkers 

aan. “Eerst heeft een aannemer 

het grote werk gedaan: gras weg-

gestoken, het terrein ingedeeld, 

paden van betongranulaat aange-

legd, zand door de bodem gemengd en een 

laag bokashi aangebracht; dat soort dingen. 

Nu zijn wij met ons ploegje bezig met de 

fijnere afwerking: de meidoornhaag en wat 

bomen planten en de afrastering maken, 

zodat de galloway-runderen niet de boel 

plat lopen en wegvreten. Voor ons is dit 

project een leuke afwisseling, nadat we 

wekenlang wilgen hebben lopen knotten. 

Straks als het IreneBos er ligt kunnen wij 

zeggen, dat wij de hand hierin hebben ge-

had. En het onderhoud van dit alles? Nee, 

dat gaat het IVN doen.” 

 

DWALEND DOOR winkelcentrum De Aar-

hof, stap ik even naar binnen bij de bomen-

expositie van Galerie Alphen Art (STA-ART) 

in het voormalige pand van Halfords. Ruim 

twintig kunstenaars hebben zich daar ver-

enigd rond het thema ‘bomen’. Mooie 

kunst, de moeite van het bekijken zéker 

waard. 

Tijdens mijn rondgang tussen al die creatie-

ve bomen hoor ik, dat aan de theetafel van 

de galerie een flinke boom werd opgezet. 

Over kunst? Nee, over de midlife 

crisis, of beter gezegd: de endlife 

crisis. In het bijzonder over de 

endlife crisis in het hoofd van de 

Amerikaanse president en presi-

dentskandidaten. Korte samen-

vatting van de opgezette boom: 

“Hoe halen die achterlijke 70-

plus miljardairs het in hun hoofd 

om het presidentschap te kopen! 

Er zal toch zeker wel een jonge 

Amerikaan met gezond verstand 

beschikbaar zijn?” Je snapt mis-

schien wel, dat ik heb lopen ge-

nieten in die galerie. 

 

ALS AANLOOP NAAR de Boom-

feestdag is er voor de basisscho-

len een hele BoomfeestWEEK 

met superleuke activiteiten geor-

ganiseerd. Elke Alphense school 

kon daarvoor intekenen. Over 

twee van die activiteiten hieron-

der meer. 

 

Boomfeestdag 2020… een heerlijk voorspel 
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• Woensdag 11 maart komt groep 

6/7 van de Alphense basisschool 

Het Palet op bezoek in Avifauna. 

Op het programma staat een 

rondleiding door het park, waarbij 

vooral wordt gekeken hoe belang-

rijk bomen voor de vogels kunnen 

zijn; en de vogels voor de bomen. 

Vol enthousiasme neemt Tineke 

Sigmond, vrijwilligster van het 

vogelpark, de groep van zo’n der-

tig leerlingen met zich mee op 

ontdekkingsreis. 

Meteen al wordt de hele stoet luid 

klepperend welkom geheten van-

uit de ooievaarsnesten hoog in de 

oude bomen van de oprijlaan. 

Gids Tineke: “Ooievaars keren elk 

jaar terug naar hun oude nest en 

bouwen dan daaraan steeds weer 

iets verder. De boom die ze daar-

voor uitzoeken moet erg sterk zijn, 

want zo’n nest kan wel zo zwaar 

worden als een personenauto!”  

Verderop bij de helmkasuaris ver-

telt Tineke, dat deze loopvogel 

veel vruchten eet die uit de bo-

men zijn gevallen. En dat de uitge-

poepte zaden weer zorgen voor 

nieuwe boompjes. 

In de Tropenhal horen de kinderen 

met open mond aan, dat vrouwtje 

neushoornvogel zich met haar pas 

gelegde eieren 100 dagen afsluit 

voor de buitenwereld. Zij maakt 

de nestingang in de holle boom 

dicht met modder en takjes en 

laat een klein gaatje open, zodat 

manlief haar toch nog van voedsel 

kan voorzien. Bij de vijver, waar de 

vogeldemonstraties worden ge-

houden, plant een groepje leer-

lingen tot slot een quercus ilex, 

een groenblijvende steeneik. 

• Vrijdagmorgen 13 maart wordt een bos-

safari gehouden. Het is alweer de zesde op 

rij, georganiseerd door IVN-Alphen. Leer-

lingen uit groep 5 van De Tweeklank 

(Hazerswoude-Rijndijk) verzamelen zich bij 

De Veenweiden om onder de enthousiaste 

leiding van Gerda, Trudie, Alice en Ans het 

aangrenzende bos te doorkruisen. 

Laarzen aan en gaan! Langs het toekomsti-

ge Tiny Forest en Prinses IreneBos; vol be-

wondering voor de kudde rustig grazende 

Galloway-runderen met in hun midden de 

vijf dagen oude Galloway-baby Bea. Door 

het bos, over krakende takken naar een 

omgewaaide boom, die in zijn omgewaaide 

toestand erg nuttig blijft voor zijn omge-

ving; en waar je ook nog eens lekker in en 

overheen kan klimmen. Luisteren naar de 

vogels en met de verrekijker een ooievaars-

nest bestuderen. En dan zelf in kleine 

groepjes met het aanwezige bosmateriaal 

een nestje bouwen, waarna iedereen een 

paar lekkere paaseitjes heeft verdiend. Ver-

volgens aan de slag om een echt natuur-

schilderij te maken. Ondertussen vliegen 

krijsende halsbandparkieten over, wandelt 

de hondenuitlaatservice voorbij en is er 

aandacht voor speenkruid en judasoren.  

Na de limonade-met-koekpauze wordt het 

hoog tijd om een echte boshut te maken. 

Het blijft gelukkig droog en er is energie en 

bouwmateriaal genoeg. Meester Maarten, 

een echte natuurliefhebber die ook de IVN-

gidsencursus volgt, verzamelt na die zware 

arbeid zijn pupillen, want ze moeten ge-

woon weer naar school. “Komen 

jullie nog eens terug?”, vraag ik 

aan een paar jongens. “Zéker! 

Maarruh… wat kost dat?” Ik grijns: 

“Lekker helemaal niks en het is 

voor jullie nog dichtbij ook.” 

 

VAN HET ECHTE HOOGTEPUNT, de 

viering van de 64e Nationale 

Boomfeestdag, is vanwege het 

coronavirus dus geen sprake. 

Maar gelukkig hebben velen van 

ons al heel wat voorpret beleefd 

aan de aanloop naar die dag. En 

verder? We wachten maar af. De 

natuur bepaalt haar eigen loop. 

 

BEN JE OP ZOEK NAAR leuke boe-

ken over bomen? De bieb (als die 

weer open is) en de boekhandel 

kunnen je helpen. Drie ideeën: 

• ‘Een reis om de wereld in 80 

bomen’ van Jonathan Drori. Tach-

tig kenmerkende boomsoorten 

van over de gehele wereld met 

interessante achtergrondinforma-

tie. 

• ‘De wonderlijke wereld van bo-

men’ van Jen Green. Een informa-

tief kijk-/leesboek voor de basis-

schoolleeftijd (en alles daarbo-

ven). 

• Voor de jongsten onder ons: 

‘Supermarkt in het bos’ van Chris-

tine Sterkens. 

 bont allerlei 
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Hans is van oorsprong jurist, 

maar zijn hart ging steeds harder 

kloppen voor de natuur en duur-

zaamheid. Inmiddels houdt hij 

zich als ondernemer bezig met 

duurzaamheid en vult de rest 

van zijn tijd met vrijwilligerswerk. 

Zo doet hij voor de Zoogdiervere-

niging Nederland onderzoek naar 

de otter en is hij al ruim tien jaar 

actief lid van IVN Nieuwkoop. 

Sinds 2015 helpt hij ook bij het 

organiseren van de Natuurgid-

senopleiding. 

 

 
Samenwerking IVN afdelingen 
De opleiding is een samenwer-

king tussen meerdere IVN afde-

lingen, waarbij kennis en ervarin-

gen worden gecombineerd om 

een mooi programma neer te 

zetten. Hans vertelt: “IVN Alphen 

aan den Rijn en IVN Nieuwkoop 

organiseren de Natuurgidsenop-

leiding al geruime tijd samen en 

dat werkt goed. Daarnaast ver-

leent ook IVN IJssel en Gouwe 

medewerking aan de organisatie. 

Door de krachten te bundelen kunnen we 

een hoge kwaliteit bieden en zijn we verze-

kerd van goede docenten.” 

Hij benadrukt dat de organisatie erg trots is 

dat de opleiding staat als een huis: “De nieu-

we lesmap is fantastisch geworden. Duur-

zaamheid heeft een prominentere plek ge-

kregen in de opleiding en dat sluit aan bij 

deze tijd. De map zelf is prettig om te lezen, 

de informatie is van hoge kwaliteit en er ligt 

nadruk op gidsvaardigheden. Daardoor staan 

de natuurgidsen in spé straks comfortabel 

voor een groep en beleven ze er zelf ook veel 

plezier aan. En dat is waar we het voor 

doen!” 

 
Diverse groep deelnemers 
Dat de opleiding van hoge kwaliteit is lijkt 

ook uit te stralen naar de omgeving. Voor de 

opleiding hebben zich meer dan 60 geïnte-

resseerden aangemeld en er zijn inmiddels 

maar liefst 29 deelnemers gestart aan de 

opleiding. Hans vertelt enthousiast over de 

diverse groep deelnemers: “We zijn erg blij 

met de samenstelling van de groep. De diver-

siteit is groot en we zien dat ook het onder-

werp duurzaamheid een steeds bredere 

groep mensen trekt. 

“Daarnaast zijn de deelnemers relatief jong. 

In mijn ogen is dat precies waarom 

we de Natuurgidsenopleiding orga-

niseren: om nieuwe mensen en 

generaties aan te spreken en te 

betrekken bij de natuur. Dat is voor 

de vitaliteit en verdere ontwikke-

ling van IVN enorm belangrijk. 

Maar ook de oudere deelnemers 

blijven natuurlijk van harte wel-

kom!” 

 
Waarom de opleiding organise-
ren? 
Over de reden waarom Hans aan 

de Natuurgidsenopleiding mee-

werkt is hij duidelijk: “Ik heb zelf 

natuurlijk ook de opleiding ge-

volgd, in 2012/2013. Er ging een 

wereld voor mij open. Het volgen 

van de opleiding heeft mijn kijk op 

de natuur en het belang daarvan 

voor de mens echt veranderd en 

dat inzicht gun ik anderen ook. 

“De organisatie is wel een flinke 

tijdsinvestering. Aan de voorberei-

ding zijn we zeker wel een jaar be-

zig en de doorlooptijd van de oplei-

ding zelf is anderhalf jaar.  

Interview 

Hans Blom is geïnterviewd voor de provinciale website Zuid-Holland en de 

nieuwsbrief 

Samen werken aan een prachtige Natuurgidsenopleiding 
 
IVN leidt al 60 jaar natuurgidsen op die overal in Nederland mensen laten zien 

hoe interessant en leuk de natuur is. Een opleiding door vrijwilligers voor ieder-

een die ook actief een steentje bij wil dragen aan de natuur. Wij spraken Hans 

Blom, samen met Gerda Bonninga één van de trekkers van de Natuurgidsenop-

leiding in Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. 

Natuurgidsenopleiding  
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Maar het is 

geweldig om 

te doen en het 

organiseren is 

voor jezelf 

ook een                         

verrijking. 

 
 

Het is ons streven dat het team voor de helft 

uit mensen bestaat met ervaring van het 

organiseren van de opleiding. De andere 

helft van het team bestaat idealiter uit een 

jongere generatie die aan de laatste Natuur-

gidsenopleiding heeft meegedaan.  
 

Door die samenstelling leer je veel van elkaar 

en ontwikkelt de opleiding zich met de gene-

raties mee. Ook wordt hiermee de conti-

nuïteit voor de toekomst gewaarborgd. De 

teamleden leren daarbij eigenlijk net zoveel 

als de deelnemers!” 

Of hij andere afdelingen aanraadt om ook de 

samenwerking aan te gaan? “Onze samen-

werking is niet uniek, er zijn andere IVN afde-

lingen die al samen de Natuurgidsenoplei-

ding organiseren. Maar ik zou het zeker aan-

raden, mijn ervaring is erg positief. Het kan 

de kwaliteit van de opleiding vergroten en je 

hebt een breder netwerk. Ik denk dat het 

ook een goede mogelijk biedt 

voor afdelingen die nog aarzelen 

of ze de organisatie zelf aan kun-

nen. 

“Je verwacht van te voren dat er 

misschien discussies gaan zijn 

over hoe je het organiseert of 

hoe je de financiën regelt, maar 

daar hebben we in de praktijk 

eigenlijk helemaal geen last van. 

De organisatie verloopt erg ple-

zierig en organisch, ook omdat 

we ruimte laten voor elkaar en 

elkaars ideeën. Elke organisatie 

die mee doet heeft de mogelijk-

heid om ideeën aan te leveren 

en mensen aan te laten schuiven. 

Dat resultaat in een goede sa-

menwerking, open houding en 

een prachtig programma.” 

Op 6 januari jl. is de IVN Natuur-

gidsenopleiding van start ge-

gaan. Het is een samenwerking 

van drie afdelingen: Nieuwkoop, 

Alphen aan den Rijn en IJssel en 

Gouwe. 

 

Van het opleidingsteam maken 

deel uit: Gerda Bonninga, Gerard 

Been, Sylvia Bonninga, Jo San-

ders, Marjan van Alphen, Ingrid 

Romkes, Liesbeth Bos en Vera 

van der Hoorn. 

Daarnaast zijn mentor: Jordan 

Blaauw, Ans van den Broek, Eric 

Brandes, Marian Kathmann, Pe-

tra Flikweert en Ton van Rossum. 

liefst 29 deelnemers gestart aan de opleiding 

bont allerlei 



 

 

Donderdag 20 februari 
 

Jolanda Zwaan 

Eindelijk is het dan zover. Na maandenlange werkzaamhe-
den wordt het gerenoveerde bezoekerscentrum geopend. 
Er zijn minstens 75 gasten uitgenodigd, waaronder de wet-
houders Kees van Velzen en Leo Maat van de gemeente 
Alphen aan den Rijn en Antoinette Ingwersen van de ge-
meente Nieuwkoop. Uiteraard ontbreken de sponsoren 
niet en ook het bestuur van IVN Alphen is aanwezig. 

 

Bij binnenkomst krijg je koffie of thee met wat lekkers. De 
bar is vernieuwd en ziet er strak en uitnodigend uit. De 
frisse en vrolijke kleuren (IVN-groen) vallen mij meteen op. 
Een grote leestafel met gekleurde stoelen en daarachter 
een tafel met leesmateriaal. 

Gert de Geest, onze voorzitter, weet mij te vertellen dat er 
enkel touchscreens worden gebruikt om informatie op te 
vragen; je kunt niet surfen op het internet. Wel kun je een 
code scannen als je bijvoorbeeld een wandel- of fietsroute 
gaat maken.  

 

Om half vier heet voorzitter Bas Wienbelt van Stichting De 
Veenweiden, de gasten welkom en spreekt waardering en 
dank uit voor de inzet van zoveel vrijwilligers, die het mo-
gelijk hebben gemaakt om het gebouw te renoveren. Daar-
bij noemt hij verschillende partners: Het Hoogheemraad-
schap, Archeon, Staatsbosbeheer, Avifauna, de Rotaryclub, 

CAS, de Molenviergang Aarlanderveen en Stichting Koren-
molen de Eendracht, Historische Vereniging Alphen aan 
den Rijn, Vogelwerkgroep Hazerswoude, Tuinpad Rijnevelt 
Boskoop, ADV Atlantis en ANV De Hollandse Venen. 

Daarna volgt een toespraak van de projectleider: Han Hen-
drickx. Bevlogen vertelt hij over het ontstaan van het be-
zoekerscentrum. ,,Het IVN had een eigen plek nodig en in 
2009 is het bezoekerscentrum De Veenweiden geopend. 
Nu, elf jaar later, was ons gebouw aan een vernieuwing 
toe. In de renovatie is meegenomen de ontwikkelingen in 
de technologie, klimaatverandering en de vraag naar recre-
atie. Daarbij hebben wij diverse objecten kunnen overne-
men van Natuurmonumenten Nieuwkoop, zoals de carrou-
sel en diverse touchscreens.” 

Han bedankt ook alle sponsoren en vrijwilligers; zonder 
hun steun had het gebouw nooit zo’n mooie uitstraling 
gekregen. Men mag met recht trots zijn op het resultaat. 

Zoals Han het zo mooi heeft verwoord: ,,Beleef de unieke 
veenstreek, waar de stedeling zijn rust vindt in het authen-
tieke polderlandschap.” 

Nu komen de kinderen van de BSO (Junis Kinderopvang De 
Paddenpoel) binnen met een kist. Daarin zit de aangere-
den otter uit Nieuwkoop, die nu een plekje krijgt  in het 
vernieuwde bezoekerscentrum. Hans Blom, lid van het IVN 
Nieuwkoop, doet onderzoek naar otters voor de zoogdier-

bedankt alle sponsors en vrijwilligers 
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De kinderen gaan een naam   verzinnen voor de otter 

De foto’s zijn gemaakt door Dirk Koster 

vereniging. Aan de hand van korte filmpjes zien we een 
vrouwtje met haar twee welpen en volgen wij hun levens-
wijze. Hans vraagt aan de kinderen of ze hun ogen dicht 
willen doen. ,,Wat zien jullie als je aan een weiland denkt?” 
Eén kind ziet prikkeldraad met gras, een ander ziet molens 
en weer een ander ziet vogels en bloemen. Na het boeien-
de verhaal van Hans is het tijd om de otter naar zijn 
“laatste rustplaats” te brengen. De wethouders brengen 
de otter naar de carrousel, waar hij een rustig plekje tus-
sen het riet krijgt. Wethouder Kees van Velzen spreekt 
felicitaties uit, ook namens zijn collega Leo Maat, met de 
totstandkoming van het mooie gerenoveerde gebouw. Hij 
rekent erop dat het gebouw een belangrijke toeristische 

trekpleister gaat worden voor dit unieke veenweidenge-
bied. 

De otter heeft zijn vaste plekje gevonden, maar niet voor 
lang… Hij gaat op tournee langs de scholen en heeft dus 
een naam nodig. De kinderen mogen een naam gaan ver-
zinnen voor de otter. Uiteraard houden wij u daarvan op 
de hoogte. 

Na het officiële gedeelte wordt er gezamenlijk geproost op 
het succes van het vernieuwde bezoekerscentrum. 

Sponsors, zie pagina 31 

11 
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Jolanda Zwaan 

 

De Europese otter wordt ook wel 
visotter genoemd, behoort tot de 
marterachtigen en is een roof-
dier. De visotter heeft een groot 
verspreidingsgebied en komt 
voor in een groot gedeelte van 
Europa en Azië. Gemiddeld heeft 
een volwassen otter een lengte 
tussen de 80 en de 140 cm, inclu-
sief de staart, en weegt tussen 
de vijf en twaalf kilo. De vrouw-
tjes zijn iets kleiner dan de man-
netjes. 

Het dier is door zijn gestroomlijn-
de lichaam goed aangepast aan 
het leven in water. De ogen, oren 
en de neus liggen op één lijn 
boven op de platte kop, waar-
door ze boven water blijven als 
het dier aan de oppervlakte 
zwemt. De staart doet dienst als 
roer tijdens het zwemmen en hij 
heeft zwemvliezen aan zijn po-
ten. 

Doorgaans heeft hij een dichte, donkere 
vacht die aan de buikzijde lichter van kleur is. 
De vacht bestaat uit een waterdichte buiten-
ste laag van dekharen en een binnenste laag 
van dicht opeen geplante donsharen, die 
onder water droog blijft. De dekharen dro-
gen boven water vrij snel en hechten aan 
elkaar. Omdat de otter weinig onderhuids 
vetweefsel bezit is het belangrijk om een 
waterdichte vacht te hebben om op tem-
peratuur te blijven. 

 

De otter eet graag vis zoals snoek en karper 
maar ook insecten, rivierkreeften, krabben 
en ratten staan op zijn menu. Otters kunnen 
lang zwemmen, tot wel zeven à acht uur 
achter elkaar en duiken regelmatig onder 
water. Ze zijn vooral ‘s nachts actief en rus-
ten overdag in het riet of in holle bomen. 

In Europa krijgen de otters meestal jongen in 
de lente of zomer, afhankelijk ook van de 
beschikbaarheid van voedsel. Gemiddeld 
krijgt het vrouwtje 2 à 3 jongen; de draagtijd 
is 63 dagen. De jongen worden blind gebo-
ren en na ongeveer 35 dagen gaan de oogjes 
open. Ze worden zo’n 16 weken gezoogd en 

Nader bekeken  

na 3 maanden duiken ze voor het 
eerst in het water.  
 

In het verleden is de otter zwaar 
bejaagd; vissers zagen het dier als 
een concurrent. Er werden zelfs pre-
mies uitgeloofd. Vervuiling, verkeer 
en het verdwijnen van hun leefge-
bied deden de otter de das om. In 
Nederland werd in 1989 de laatste 
otter doodgereden in Friesland. 

Eind 2013 werd een otter voor het 
eerst weer gesignaleerd in de 
Nieuwkoopse Plassen. 

Op 24 maart 2019 werd een otter 
dood gevonden op de Ziendeweg 
naast de Nieuwkoopse Plassen. 

 

Bronvermelding: 

Wikipedia 

Veldgids voor                                                       
de natuurliefhebber 

natuurmonumenten.nl 

De Europese otter 

Links: wethouder Antoinette Ingwersen en wethouders Leo Maat (midden) en Kees van Velzen 

Foto’s: Dirk Koster 
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Natuurkiekers 

 

Chris Groesser 

 

Herken je dat bij jezelf? Vanuit je 
eigen slaapkamer, waarin je lig-
gend op je ene zij de slaapkamer-
deur kunt zien en op je andere zij 
het buitenraam? Een veilig gevoel 
toch? Want stel je voor dat de 
grote boze wolf, uit het sprookje 
van Roodkapje, ergens buiten 
rondzwerft. Mocht hij dichtbij ko-
men dan heb je wel de tijd om 
hem weg te jagen! 

Stel dat in een woud, hier niet zo 
ver vandaan, een aantal vossen 
hun burcht hebben. Uiteraard, zo 
vertelt het verhaal over een zeke-
re vos Rijnaert, zijn ze slim. Hoog-
uit verliezen ze wat haren maar de 
streken, waar jouw kippen de du-
pe van worden, die houden ze. 
Dus moet je zorgen dat je kippen 
veilig op stok kunnen. 

Voorzichtig zijn met deze woeste natuur en 
die woeste natuur in de gaten houden, zit in 
het  menselijke instinct. We willen dit, zodat 
deze natuur niet zomaar zijn gang kan gaan 
om onze dagelijkse bezigheden te verstoren. 
Lang geleden deden we dit al, maar toen 
wisten we niet wat we nu weten: ,,Elk dier, 
insect, plant, mosje en noem het maar op, 
heeft een plaats in het grote web wat onze 
natuur is. We verzonnen verhalen om de 
jacht te rechtvaardigen maar niet alleen om 
te eten… Plezierjachten werden regelmatig 
georganiseerd. Het is aan ons mensen om 
die woeste natuur in toom te houden! 

Er zijn nog steeds jagers die zowaar lid van 
het IVN zijn! Ook zij houden zich bezig met 
het bejagen van vossen, wolven of vogels. Ik 
ben één van die jagers en regelmatig op 
zoek naar een prooi. Binnen het IVN zijn er 
meer van deze jagers en gezamenlijk jagen 
ze, als Natuurkiekers, eenmaal per maand 

Hallo “Woeste natuur” 

Voorzichtig zijn met deze woeste natuur en die woeste natuur in de gaten houden 

Links: wethouder Antoinette Ingwersen en wethouders Leo Maat (midden) en Kees van Velzen 

Foto’s: Dirk Koster 

ergens in de provincie. De één 
jaagt op vogels, een ander op vlin-
ders, weer een ander speurt de 
horizon af naar mooie landschap-
pen. Als wapens gebruiken wij 
camera’s van diverse merken met 
eveneens verschillende lenzen. De 
resultaten van deze maandelijkse 
jacht - wij noemen ze safari’s - 
kom je als foto’s tegen op diverse 
pagina’s in Bont Allerlei maar ook 
op onze sociale media en uiter-
aard in diverse dagbladen. 

Als het aan de Natuurkiekers ligt 
mag onze natuur best een stukje 
woester worden. Dan kunnen we 
de wolf, de vos en misschien ook 
wel het wilde zwijn schieten! En 
dan laten wij jullie middels foto’s  
genieten van de kracht en pracht 
van deze mooie en vooral nuttige 
dieren. 

bont allerlei 



 

 

Zoals Monique zelf zegt: 

,,Om te laten zien wat er in de na-

tuur te beleven valt geef ik als vrij-

williger lezingen, cursussen en schrijf 

ik boeken. Door middel van blogs, 

foto's en films laat ik mensen (meer) 

genieten van de natuur”. 

Genieten van haar nieuwste natuur-

film over bomen kan op zondag 10 

mei en zondag 11 oktober in het 

filmhuis van Parkvilla; eventueel 

gecombineerd met een excursie en 

een hapje of drankje na afloop. 

Monique heeft al eerder films ge-

maakt zoals: Struinen door Park Ze-

gersloot en Twaalf maanden natuur 

in het Groene Hart. Daarnaast houdt 

zij ook een blog bij: natuurnoti-

tiesmoniquesmulders.blogspot.com. 

Bont Allerlei maakt dankbaar ge-

bruik van haar mooie foto’s en co-

lumns. 

Ook heeft Monique een aantal boe-

ken geschreven: Natuurnotities van 

Stad en Land, Speuren naar sporen, 

Polderpoezië en The Art of Food. 

Deze boeken zijn nog te bestellen op 

haar website. 

Monique  

In het zonnetje 

 Smulders 

Monique  Smulders Bomenfilm 



 

 

www.parkvilla.nl/filmhuis 

Contactgegevens 

Parkvilla 

Park Rijnstroom 

Cornelis Geellaan 2 

2406 JG Alphen aan den Rijn 

 

Telefoon 0172-493737 
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De fascinerende wereld van bomen 

Heeft u zin in een gezellige en leerzame middag, met een 
film, gratis excursie in Park Rijnstroom en een lekker drank-
je en hapje na afloop, dan is deze unieke combinatie iets 
voor u. We vertonen de documentaire in 2020 drie keer, 
iedere keer in een ander jaargetijde. 

 
De documentaire  
Monique Smulders bekend van de documentaire over Park 
Zegersloot maakte een 1,5 uur durende film over loofbo-
men en de planten en dieren die rond deze bomen leven. 
Je ziet hoe een boom is opgebouwd, hoe de boom op-
groeit, voedsel maakt, en je hoort waarom bomen hun bla-
deren laten vallen in de herfst. Veel planten en dieren zijn 
afhankelijk van bomen. Bomen leveren voedsel, schuil- en 
nestgelegenheid aan vogels, zoogdieren en insecten. Pad-
denstoelen helpen bomen om te overleven of ruimen bo-
men op als ze dood zijn. Dit en nog veel meer zie je in de 
documentaire ‘De fascinerende wereld van bomen’. 
 
Naar buiten om bomen te bekijken 
Na de film staan om 15.30 uur natuurgidsen van Natuurver-
eniging IVN klaar om een gratis bomenexcursie te geven in 
Park Rijnstroom, rondom het gebouw van Parkvilla film-
huis. In ongeveer 45 minuten leiden ze je langs allerlei bo-
men die je nu herkent uit de film en vertellen ze leuke 
weetjes over de bomen in het park. 
 
Nagenieten met een hapje en drankje 
Na afloop van de excursie kun je tegen een aantrekkelijke 
prijs nagenieten met een hapje en een drankje naar keuze.  
 
Data  

Op zondag 10 mei zijn de bladeren uitgekomen en veel 
bomen bloeien rond deze tijd. Bij sommige soorten zie je al 
de eerste zaden aan de takken. 

Op zondag 11 oktober verschijnen de eerste herfstkleuren 
en de meeste zaden en vruchten zijn nu rijp. Behalve voor 
het voortbestaan van de boom zijn ze ook belangrijk als 
voedsel voor dieren. 
Belangrijk: geef in het keuzemenu bij tickets aan welke op-
tie je kiest i.v.m. de planning van het aantal gidsen en de 
catering. 

 

 

Monique  Smulders Bomenfilm 

Alleen de film, € 7,- / € 6,- / Film en gratis excursie, € 7,- / € 6,- 

Film en gratis excursie + hapje en drankje € 11,- / € 10,-  

Regie Monique Smulders  / Lengte 96 min  / Land Nederland / Jaar 2019  / Taal Nederlands  

bont allerlei 
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Vlinders 

vormen het 

orkest van 

het bos 

Zondag 8 maart 
 

Eerst gaan we naar buiten om 

naar de bosgeluiden te luisteren. 

Het is spannend om als vierjarige 

met je ogen dicht daar stil te staan 

en te luisteren naar alle geluiden. 

De Vlinders, kinderen van 4-8 jaar 

van de IVN-jeugdgroep, doen op 

zondagmiddag 8 maart mee. 

In het bos horen zij de bladeren 

ritselen, de wind ruisen, de takken 

kraken, de Galloways loeien en de 

vogels zingen. Ze zoeken ook een 

mooie tak om daarmee in het be-

zoekerscentrum De Veenweiden 

één van de muziekinstrumenten 

te maken: een ratelstok, drum-

stokken, een klepperende kikker 

of schutkokers van toiletrollen. 

Aan het einde van de activiteit 

vormen de kinderen het orkest 

van het bos met al hun instrumen-

ten, gemaakt van natuurlijke ma-

terialen. 

Tekst en foto’s:   Gerda Bonninga 

Activiteiten van                                     

  de Vlinders 

 

Info en aanmelden:  fladde-

raars.vlinders@gmail.com  

 

5 april – Het geheim van de closetrol Een 

closetrol is meer dan een rol afscheurbare 

velletjes om je billen mee af te vegen. Hoe 

worden ze gemaakt? Maar wat kunnen we 

er vooral allemaal mee doen. Het wordt 

een potje om zaadjes in te zetten, een oli-

fant, een kuiken, een eierdop, een vogel, 

een poes, een konijn? WC papier is al van 

oud papier gemaakt en wij gaan het nog-

maals hergebruiken. 

10 mei – Ooievaar, wat vlieg je ver! De ooi-

evaar overwintert wel 5.000 km ver, in Afri-

ka en zij komen in het voorjaar weer terug 

om hier te broeden. Zelfs de jonkies vliegen 

deze afstand  al direct. Wanneer je goed 

luistert hoor je ze klepperen op hun nesten 

met hun snavels. Weet jij wat ooievaars 

allemaal eten en hoe oud een ooievaar kan 

worden? 

14 juni – Wat leeft er in de sloot? Wat leeft 

er allemaal in en bij de sloot? Tijdens de 

nationale slootjesdagen doen de Vlinders 

altijd mee met het slootjesonderzoek. 

Schorpioenen, kreeftjes, alles opetende 

libellenlarven, de geelgerande watertor of 

misschien wel de bloedzuiger. Wat ga jij 

vinden in de sloot en word jij slootjesex-

pert? 

Activiteiten                          

 Fladderaars 

 

4 april - Het boerenleven, locatie 

afwijkend. Dagelijks drinken we 

melk, smeren we boter, eten we 

kaas. Maar waar komt dat nu ei-

genlijk vandaan en hoe wordt dat 

gemaakt? Zal het van schapen 

komen? Wie weet? Maar wat we 

wel weten is dat schapen ook lam-

metjes krijgen! Misschien worden 

er wel een paar geboren als wij op 

de boerderij zijn! 

9 mei – Koken en eten uit de na-

tuur Altijd leuk en lekker! Eten 

maken van planten is niet alleen 

smaakvol, maar ook nog eens heel 

gezond en duurzaam. Plukken, 

proeven, pruttelen en peuzelen: 

Plant Power! 

13 juni - Eindactiviteit – een ver-

rassing locatie en datum afwij-

kend. De eindactiviteit is altijd 

anders dan anders en altijd leuk. 

Een verrassing voor jullie allemaal. 
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Tekst en foto’s:   Gerda Bonninga 

Jessy Bedijs 
 

De NatureXplorers (IVN-natuurgroep) 

hebben in Hazerswoude bij de Voorweg 

een lesje bushcraft gekregen. Met alles 

erop en eraan. Van fakkels maken tot een 

wandeling door het gebied. De Alphense 

NatureXplorers, die sinds september 

2019 bij elkaar komen, hebben er zelf 

voor gekozen om dit te gaan doen. 

Bushcraft is overleven in de natuur met 

zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke 

spullen. Op 14 februari zijn de NatureX-

plorers op bushcraft geweest. Daar heb-

ben ze uitgelegd gekregen wat bushcraft 

is en wat je dan moet doen. Uiteindelijk 

gingen ze aan de slag. Ze werden in 2 

groepen gedeeld. Groep 1 bleef bij de 

kampvuurkuil en groep 2 ging als eerste 

een rondje lopen. Groep 1 ging fakkels 

maken en dat moesten ze doen door lap-

pen stof in kaarsvet te dompelen en strak 

om een stok heen te wikkelen. Daarna 

werden de lappen stof vastgezet met een 

ijzerdraadje. Groep 2 ging wandelen door 

het gebied. Ze kwamen van alles tegen. 

Paddenstoelen, sneeuwklokjes, een ui-

lenbroedkast en allerlei soorten bomen 

en struiken. Ze kwamen ook iemand te-

gen die aan het bushcraften was op het 

terrein. 

Wil jij nou ook meedoen met de NatureX-

plorers? Dat kan. Ben je tussen de 12 en 

16 jaar? Meld je dan aan en dan zien we 

je snel. Je kan je aanmelden bij Willemijn 

van Maanen. Je kan haar bellen op 06-

45564348 of mailen: NatureXplo-

rers.ivn@gmail.com. We komen meestal 

bijeen op de 2e vrijdagavond van de 

maand van 19.00 tot 21.00 uur. 

Agenda 

Koken in de natuur 3 april 

Koken in de natuur is hip én lek-

ker. Wij organiseren een avond 

met wilde eetbare bloemen en 

planten. Lekker, verrassend en en 

eerlijk eten uit de natuur. De loca-

tie hoor je nog van ons. 

  

Natuurfotografie 15 mei 

Wil je graag beginnen met natuur-

fotografie of ben je er al mee be-

zig en kun je wel wat tips gebrui-

ken? Deze avond gaan we insec-

ten op de foto zetten. Neem dus 

je telefoon en/of camera mee. 

  

Eindactiviteit 12 juni, een verras-

sing (locatie afwijkend) 

Het eerste jaar NatureXplorers 

sluiten we af met een verrassing. 

Verder gaan we nog helemaal niks 

verklappen! Houd de avond en 

mogelijk nacht maar vrij in je 

agenda. Deze bijeenkomst wil je 

niet missen! 

  

Info:                                                                         

NatureXplorers.ivn@gmail.com 

06-45564348 

Jessy Bedijs 

bont allerlei 
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Hans van Dam 
 

Papier is de mooiste uitvinding die ik me kan bedenken. Al sinds ons trouwen le-
zen we de krant, vanaf 1970 het Vrije Volk, later Rijn & Gouwe, dat werd AD Groe-
ne Hart. Ook regiobladen worden gelezen, Gouwe Koerier, Hart van Holland, 
Groene Hart Koerier en Alphens Nieuwsblad. Ik herinner me ook het Witte Week-
blad nog. Het gaat me niet enkel om de inhoud, maar ook de koppen spreken me 
aan, woordcombinaties, trefwoorden, zinsopbouw, verbindingen, humor en de 
verhouding tekst en foto’s. Naast de krant ligt een schaar, een balpen en een mar-
keerstift. Als de krant gelezen is, komt de schaar in actie. De knipsels worden per 
onderwerp geselecteerd, komen in mappen en laden, artikelen die bewaard wor-
den plak ik op blanco achterkantjes van A4 printpapier. Per onderwerp, jaartal of 
alfabetische volgorde wordt het in ordners opgeborgen. Zo kan ik de ontwikkeling 
van een onderwerp van begin tot eind terugvinden. De ordners had ik al uit mijn 
vorige (muzikale) leven, die zijn nu gevuld met natuur & milieu, klimaat en dus 
duurzaam door hergebruik. Die ordners vullen kasten en wanden, dat maakt de 
woonruimte kleiner, minder stookkosten; mijn bijdrage aan een beter milieu. Het 
geeft direct toepasbare informatie en bevredigt mijn honger op zoek naar kennis. 
U zoekt via internet, ook goed. Googelen in een leeg huis is niet mijn ding. Ik ben 
een knipofiel, plant bomen en ken geen papierschaamte. 

 

Radio actieve besmetting. 

Vroeger moest ik leven zonder krant (een arbeidersgezin had daar geen geld voor) 
en zonder radio (dat was zondig in een Christelijk gezin). Dankzij de watersnood in 
1953 is mijn leven drastisch veranderd. Gelukkig hielden wij het hoofd boven wa-
ter in de Krimpenerwaard. Er kwam een radio, die konden radioloze gezinnen hu-
ren om de berichtgeving te volgen. Je kon hem daarna kopen, dat gebeurde onder 
voorwaarden, alleen nieuws, psalmen, kerkdiensten mocht, later kwam daar de 
Zangeres zonder Naam bij. ‘De duivel’ werd op afstand gehouden. 

Hier maakten mijn ouders toch een misrekening. Ik wilde ook ‘de duivel’ ontdek-
ken, toen al hongerig naar informatie. Ik ontdekte Elvis, Buddy Holly, Everly Bro-
thers, Johnny Cash, zocht en vond Radio Luxemburg en zat urenlang de ethergol-
ven af te tasten op zoek naar verre zenders en aparte muziek die ik nog niet ken-
de. Kortom, de radiofreak in mij was geboren en daar kom ik nooit meer vanaf. 
Als room op de taart mogen wij nu zelf wekelijks twee muzikale uren vullen. 

 

Hoe begon mijn afwijking? 

Mijn drang naar vrijheid, onderzoekingsdrift, natuur en muziek samen. Werken 
tijdens vakanties in de hooibouw leverde geld op. Van dat geld kocht ik natuur-
boeken en een transistorradio. Dat ding volgde me overal, in het veld, op de tuin , 
in bed, zelfs een val in de sloot overleefde het. Ik liet er een speciaal leren tasje 

voor maken dat ik aan de fietsstang 
kon hangen. Van het zakgeld dat 
overbleef kocht ik muziekbladen, 
Tuney Tunes, Muziek Parade, Muziek 
Express en leerde zo de artiesten 
kennen. Maar waar laat je die sta-
pels bladen als ze gelezen zijn? Zo 
begon mijn selectieve keuze, uitknip-
pen van favorieten, plakboeken ma-
ken, mooie koppen gebruiken, ver-
lucht en verlicht met passende en 
grappige cartoons. Het was ook de 
tijd dat ik een voorkeur voor coun-
trymuziek kreeg, maar ook volksmu-
ziek uit verre landen. De creativiteit 
met knipsels bleek een autodidacte 
leerschool te zijn voor de latere peri-
ode in ons leven (1973-2008) toen 
we de redactie vormden van het 
muziekblad Country Gazette. In die 
tijd werden wereldwijd contacten 
opgebouwd, bezochten we de plek-
ken waar de artiesten waren, zagen 
we onze favoriete artiesten en maak-
ten interviews voor ons magazine. 
De muziekknipsels en persberichten 
gaven informatie voor lay-out, ken-
nis en inspiratie voor het redigeren 
van ons eigen blad dat nog steeds in 
naam voortleeft in e-mail en websi-
te, het is ons handelsmerk. Dat muzi-
kale leven is verleden tijd, het leeft 
voort in Greenheart Country, ons 
wekelijks programma bij Studio Al-
phen, RTV Krimpenerwaard en via 
internet. 

 

Volgende aflevering: Natuur dichtbij 
huis, het nut van knipselwerk en cre-
atief met taal. 

Ik ben een knipofiel  

 en kom er voor uit 
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Agenda 
 

Voor de muziekliefhebber van country, folk en 
bluegrass style: Bomen staan centraal bij Greenheart 

Country; deze thema uitzendingen zijn te beluisteren op de 
volgende radiostations: 

Maandag 9 en 30 maart: www.rtvkrimpenerwaard.nl                                
18.00-20.00 uur 

Woensdag 11 maart/ 1 april: www.alphenstadfm.nl                      
21.00-23.00 uur  

Vrijdag 13 maart/ vr.3 april: www.crossroadscountryradio.nl 
18.00-20.00 uur (+ herhaling).  

Prille lente    Deze wandeling gaat niet door                                                                                                             
zaterdag 28 maart 10.00 – 12.00 gratis 
Excursie Prille lente 
De eerste wandeling van dit jaar gaat over de vernieuwde 
Linnaeuskade, het Heempad, Schoolakkerbos en Bloemen-
veld Snijdelwijk. Onderweg kun je genieten van kleurige 
voorjaarsbloemen en vrolijke vogelzang. 
Start: Kinderboerderij Contactweide Snijdelwijklaan 6,                 
Boskoop 
info: janny@countrygazette.nl of dickw@xs4all.nl  of                                     
06 177 18 203    

Stinsenplanten en vogelzang                                                                             
zaterdag 25 april 10.00 – 12.00 uur  Gidsen: Hans  van Dam 
en Jenny Heemskerk 

Via de Linnaeuskade wandelen we naar het Heempad, waar 

stinsenplanten te zien zijn. We wandelen via het Zwarte Pad 

terug naar “de eilanden”, vier nieuwe kavels die met 7 brug-

gen met elkaar verbonden zijn. Ook aandacht voor de vogels 

in dit gebied die aan het broedseizoen zijn begonnen.                       

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6                 

Boskoop 

Vogelzangfestival in het Gouwebos                                                            
zaterdag 9 mei 10.00-12.00 uur  Gidsen: Hans van Dam en 
Petra Flikweert 

Vanaf de Contactweide lopen we via de Bosweg naar het 
Gouwebos. We beleven de lente via vogelzang en zien on-
derweg hoe ver het verwijderen van essen gevorderd is. 
Vanaf de ringdijk hebben we goed zicht op het weidevogel-
gebied Voorofsche Polder. Meenemen van verrekijker is 
aanbevolen. 

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 
Boskoop 

Varen en wandelen met het IVN door                          
historisch Boskoop                                                                                                     
Zaterdag 16 mei Start: 10.00 uur bij Plantentuin Es-
veld, Rijneveld 72, Boskoop-noordoost. 

Varen met de VVV-boot en bezoek aan de bioloische 
kwekerij van Fred Booy. 
Maximaal 15 personen; aanmelden gewenst: 
dickw@xs4all.nl. Deelname: € 5,- 
 

Fietstocht naar het Bentwoud  

zaterdag 30 mei   10.00 – 12.00 uur   Gidsen: Hans van Dam, 
Jenny Heemskerk en Pieter van Dijk 

Vanaf de startplaats Contactweide per fiets. Onderweg zijn 
er enkele stopplaatsen en worden delen wandelend afge-
legd. Tijdens deze route zien en horen we veldleeuwerik, 
fitis, fazant, bruine kiekendief en mogelijk de koekoek. Na 
afloop napraten/ koffie bij de kinderboerderij.  

Start:  Kinderboerderij Contactweide, Snijdelwijklaan 6, 

2771 SX Boskoop. De activiteit staat voor iedereen open en 

is gratis.                                                                                                              

Aanmelden: Ja  bij  Hans van Dam tel: 0172 – 21 47 75 of 

mail janny@countrygazette.nl 

Polderflora route, wandeling door                                          
historisch gebied 

Zaterdag 6 juni 

Start: 10.00 uur bij Camping Polderflora, na afloop 
gastvrij onthaal met koffie e.d. 

Route is: Bedelaarsbos, Spijkerboorsekade, Compie-
rekade en Rietveldsepad. 

Wandelingen duren ongeveer 2 uur, na afloop is er 
mogelijkheid voor koffie bij 

MFC de Plataan of bij kinderboerderij de Contactwei-
de. Excursies zijn gratis, 

tenzij anders vermeldt. Neem goede wandelschoe-
nen mee; verrekijker en/of 

fototoestel aanbevolen. Informatie bij Hans van Dam, 
0172 214775 

zaterdag 30 mei   10.00 – 12.00 uur   Gidsen: Hans van Dam, 
Jenny Heemskerk en Pieter van Dijk    

Vanaf de startplaats Contactweide per fiets. Onderweg zijn 
er enkele stopplaatsen en worden delen wandelend afge-
legd. Tijdens deze route zien en horen we veldleeuwerik, 
fitis, fazant, bruine kiekendief en mogelijk de koekoek. Na 
afloop napraten/ koffie bij de kinderboerderij.                                           
Start:  Kinderboerderij Contactweide, Snijdelwijklaan 6, 
2771 SX Boskoop. De activiteit staat voor iedereen open en 
is gratis.  

Aanmelden: Ja  bij  Hans van Dam tel: 0172 – 21 47 75 of 
mail janny@countrygazette.nl 

 

bont allerlei 
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Na een wat stiller stukje komen 

we bij een paadje waar diverse 

boomkruipers zich laten horen en 

zien. De bossen hier staan bekend 

om de kortsnavelboomkruiper, 

een soort die beperkt in Neder-

land voorkomt. De verschillen met 

onze normale boomkruiper zijn 

klein, dus het is nog best lastig om 

ter plaatse de soort juist te deter-

mineren. 

Gelukkig kunnen we na een tijdje 

diverse foto’s maken en hierop 

staan inderdaad kortsnavelboom-

kruipers. Naast de boomkruipers 

zien we een goudhaantje en even 

later laten ook twee kuifmezen 

zich erg mooi bekijken. De spech-

ten lijken afwezig te zijn, maar op 

een gegeven moment komen ze 

dan toch in beeld, maar het zijn 

grote bonte spechten en niet de 

gewenste middelste bonte specht. 

Na nog even van de boomkruipers 

genoten te hebben, volgt dan toch 

de roep en later ook de baltsroep 

van de middelste bonte specht.  

 

Vlakbij de auto horen we de zach-

te maar mooie zang van een vuur-

goudhaantje. Even later komt de-

ze schitterend in beeld met zijn 

gele en deels zelfs oranje kruin-

streep die door de wind af en toe 

extra opvalt. Tijd om de volgende 

locatie op te zoeken: De Volmolen 

bij Epen, in het Geuldal. De doel-

soort hier is de grote gele kwik-

staart, die zich meteen na het uit-

stappen al laat zien en vervolgens 

nog diverse keren in beeld komt. 

Het water stroomt hard door de 

vele regenval van de afgelopen 

tijd en ook de omliggende weilan-

den zijn erg drassig en modderig. 

Lastig voor een lekkere wandeling. 

 

Zondag 1 maart 2020 

Martijn de Jong 

 

Nadat we vroeg zijn vertrokken 

stappen we ’s morgens rond 09.00 

uur uit in de Vijlenerbossen nabij 

Vaals in het uiterste zuiden van 

Limburg. Het laatste stuk van de 

rit gaat door de mooie heuvels van 

Zuid-Limburg en voor ons wester-

lingen geeft dat toch altijd een 

beetje het vakantiegevoel. 

 

Het weer is een stuk beter dan 

vorige weekeinden, er staat nog 

wel een stevige en frisse wind, 

maar het is droog en af en toe 

schijnt het zonnetje. Het vroege 

voorjaar zorgt er normaal voor dat 

vogels ’s morgens volop zingen, 

maar door de stevige wind is het 

iets minder uitbundig. Al snel ho-

ren we de boomklever en een 

zanglijster en in de verte een 

specht. Ook de mezen zijn aanwe-

zig, vooral de pimpelmees en 

glanskop. 

Vogels in het 

voorjaar in 

Midden- en 

Zuid-Limburg 

vuurgoudhaan, foto: Martijn de Jong  
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Door het heuvellandschap rijden we naar de akkers rond-

om Wahlwiller. In het open veld merk je dat er eigenlijk 

nog teveel wind staat om lekker te vogelen en alles rustig 

af te kijken. Al snel komen we de eerste geelgorzen tegen, 

sommige mannetjes zijn echt knalgeel. Boven ons diverse 

zingende veldleeuweriken en boven de akkers ook een 

torenvalk en een buizerd. Een stukje verderop op een 

graanakker een verzameling van vele roeken, diverse gro-

te zilverreigers, blauwe reigers, houtduiven, holenduiven 

en ook wat geelgorzen. Een jagende sperwer zorgt nog 

voor wat onrust bij de vogels. 

 

Onze volgende stop is ook in een akkergebied, ditmaal bij 

het hamsterreservaat in Sibbe. Tijdens een wandeling zien 

we een grote groep geelgorzen, waar we echt volop van 

kunnen genieten. Wat kieviten vliegen over en opeens 

vliegt ook een blauwe kiekendief over het veld, even later 

gevolgd door een sperwer. 

De tijd vliegt voorbij en het is tijd om richting Maastricht 

te gaan voor de volgende doelsoort. Bij de Sint-

Pietersberg, net ten zuiden van de stad, bevindt zich de 

voormalige ENCI-groeve. Al vele jaren is het oude gedeel-

te van de groeve de thuisbasis voor een paartje oehoes. 

Door eerdere meldingen op waarneming.nl weet je dan 

ongeveer waar je moet zoeken, maar als je er eenmaal 

staat blijkt het toch lastiger dan je denkt en zijn de wan-

den van de groeve toch erg groot. Na een goede 10 minu-

ten komt de oehoe dan toch in beeld en kunnen we genie-

ten van deze indrukwekkende uil. 

 

De laatste stop is gepland aan de noordkant van Maas-

tricht, waar bij hoogwater van de Maas een gebied wordt 

gebruikt als overloop voor het overtollige rivierwater. De-

ze plek is natuurlijk vooral geliefd bij watervogels en we 

zien hier de grote zaagbek, krakeend, kuifeend en een 

groepje van acht casarca’s (eendensoort). Ook twee wit-

gatjes vliegen veelvuldig heen en weer en naast de vele 

kokmeeuwen vindt Menno nog een pontische meeuw die 

recht over ons heen vliegt. Ook een langs vliegende en 

later volop roepende groene specht en een gemengde 

groep van vink en kneu worden hier nog aan de lijst toe-

gevoegd. 

 

Einde van een mooie vogeldag in Zuid-Limburg. 

oehoe, foto: Martijn de Jong  

Geelgors en kortsnavelboomkruiper,  

Foto’s: Jeroen Verburg  

bont allerlei 
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Agenda 
 

Blauwe Kamer en Grebbeberg 

Zondag 19 april, 08.00 – 17.00 uur Gids: Jeroen  

De Blauwe Kamer is een schitterend uiterwaardengebied 

op de grens van Utrecht en Gelderland. De rivier krijgt 

hier volop de ruimte en het waterpeil varieert enorm. Dit 

zorgt ervoor dat het gebied ook voor vogels erg interes-

sant is. Open velden worden afgewisseld door dicht 

struikgewas en diverse waterpartijen. Tijdens een wan-

deling zien we o.a. de kolonies van aalscholver en lepe-

laar, zangvogels als zwartkop en grasmus en met wat 

geluk een beflijster. Vervolgens zoeken we het wat hoger 

op bij de naastgelegen Grebbeberg, waar we naast een 

mooi uitzicht over De Blauwe Kamer nog wat bosvogels 

aan de lijst kunnen toevoegen. 

 

Vogelexcursie Zaanse Rietveld   

zondag 26 april 10.00 - 12.00 uur   Gidsen: Stef Strik en 

jan Kuijt 

Vogels kijken in het Zaanse Rietveld. Na het inrichten van 

het gebied tot een plas-dras-gebied, is  afgelopen winter 

de  wisselende waterstand verbetert en is dit gebied tot 

een klein, maar bijzonder vogelgebied uitgegroeid. 

Start: De IVN-gidsen wachten op je op het parkeerterrein 

bij het Zaanse Rietveld, Rietveldsepad bij de tunnel on-

der de N11.  

 

Een dagje Texel  

Zondag 3 mei Ca. 06.45 – 20.00 uur  Gids: Martijn   

Texel staat bekend als vogeleiland en vooral in het voor- 

en najaar weten vele vogels (en vogelaars) het eiland te 

vinden. Ook wij als vogelwerkgroep komen graag op 

Texel. Meestal zijn we er te vinden in het najaar, maar 

ook het voorjaar is geweldig. Grote groepen kluten, bon-

te strandlopers, bontbekplevieren en grote sterns met 

visjes zorgen voor schitterende beelden. Ook de lepe-

laars en gele kwikstaarten krijgen de nodige aandacht. 

Met wat geluk vinden we ook de prachtige morinelple-

vieren die eind april en begin mei vrijwel altijd Texel aan-

doen op hun trek richting de broedgebieden. 

 

Marker Wadden  

Zondag 14 juni, Ca. 08.00 – 17.00 uur (exacte tijden 

volgen later) Gids: Stef Strik 

De Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor 

natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van 

eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. 

Met een schip varen we naar de Marker Wadden en 

meren aan op een van de eilanden. Tijdens de vaar-

tocht wordt gespot naar de aanwezige watervogels. 

Daarna maken we een wandeling en observeren de

(broed)vogels die hier zijn neergestreken, zoals sterns, 

meeuwen en plevieren. Maar ook sommige steltlopers, 

zoals de kluut, maken zeker hun opwachting. Een van 

de vogelhutten bevindt zich half ondergronds, waarbij 

je via een glazen wand het onderwaterleven kunt be-

wonderen en de vogels op ooghoogte kunt zien.  

Prijs: circa € 20- 25 per persoon 

Voor deze excursie moest u zich aanmelden voor 31 

januari. Dit i.v.m. beschikbaarheid van de boot. 

 

Avondexcursie Veluwe met nachtzwaluw 

Zaterdag 27 juni, 19.00 – 01.00 uur  Gids: Maikell  

Maak op een mooie zomeravond op de Veluwe kennis 

met één van de meest verborgen vogels van Neder-

land: de nachtzwaluw. Al wandelend door het mooie 

landschap genieten we van vogels als geelgors, vliegen-

vanger en roodborsttapuit. Zodra het begint te scheme-

ren moet je vooral goed luisteren en kun je al snel de 

bijzondere zang van de nachtzwaluw horen die vaak 

vlak langs je heen vliegt. Een bijzondere ervaring!  

 

Ca. een week voor de excursie wordt nog een mail ge-

stuurd met de aankondiging. 

Aanmelden voor een excursie kan via: vwgal-

phen@live.nl of Stef Strik tel: 0172 – 472748 

Vogels in het voorjaar in Midden- en Zuid-Limburg 
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IVN Zomerweek 2020 

 

Stichting IVN Zomer-

week organiseert 

jaarlijks een compleet 

verzorgde vakantie-

week voor natuurliefhebbers. 

Een actieve week waarin na-

tuurbeleving, landschap en 

cultuurhistorie centraal staan. 

 

Ieder jaar doet de 

IVN Zomerweek 

een mooie plek in 

Nederland aan. In 

2020 zal dat het 

Groningse plaatsje 

Vierhuizen zijn. 

We verkennen uiteraard het 

Lauwersmeergebied maar 

ook het oude kustlandschap 

van Groningen en Friesland, 

met de oude dijken en wier-

dedorpen en het prachtige 

dal van het Reitdiep. Voor 

fietsers, wandelaars en na-

tuurliefhebbers is er veel te 

zien en te beleven. 

 

Kom je ook naar de IVN Zo-

merweek in de periode van 

31 juli tot en met 7 augustus 2020. 

Voor informatie en aanmelden kun 

je terecht op onze website 

www.ivn.nl/ivn-zomerweek. 

 

Tot ziens in Vierhuizen! 

 

 Zomerweek 2020 

Contact 

Voor verdere informatie, 

vragen en/of suggesties, 

kun je contact opnemen 

met Herman Offereins 

via het volgende mail-

adres: ivnzomer-

week@gmail.com 

 

Zie ook de website 

https://www.ivn.nl/ivn-

zomerweek 

Stichting IVN Zomer-

week, Oude Pekela 

contact: Herman Offer-

eins 06-28487015 

bankrekening: 

NL74TRIO0197642802 

 

1 
4 

3 

Tot ziens in Vierhuizen 

bont allerlei 
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NIEUWS  
VAN 

VOGELBESCHERMING 

NEDERLAND 

lepelaar, foto: Martijn de Jong 
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Lissabon wil een nieuw vliegveld bouwen midden in een Europees beschermd 

natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Hier leven veel grutto’s, l    

epelaars en flamingo’s. Dit kunnen we niet laten gebeuren! Help mee en teken  

de petitie.  

Ga naar: vogelbescherming.nl/petitie-grutto-lissabon 

Formule-1 teams door broedgebied op het strand  

Gemeente Noordwijk geeft toestemming om het transport van de Formule-1 

teams van en naar Zandvoort over het strand te laten gaan. De Vogelbescherming 

Nederland is hier fel op tegen omdat de route dwars door het Strandreservaat 

Noordvoort loopt tijdens het broedseizoen. Vogelbescherming Nederland vindt 

dit volstrekt onverantwoord. 

 

Door het coronavirus wordt de Formule-1 waarschijnlijk uitgesteld of geschrapt. 

Beleef de Lente 

Op 1 maart zijn de webcams van Beleef de Lente weer aangegaan en kunt u het 

leven van verschillende vogels weer live volgen. Ook dit jaar is de publiekslieve-

ling: de steenuil weer te bewonderen. 

 

Post.nl heeft in de serie: Beleef de Natuur een nieuw postzegelvel uitgebracht 

met 10 bedreigde vogels van het boerenland. De postzegels zijn verkrijgbaar bij 

alle verkooppunten van Post.nl en op het postkantoor in de Bruna-winkels en    

via de website. € 9.10 

Een interessante uitzending van De Wereld Draait Door op dinsdag 10 maart.                  

Te bekijken op npostart.nl . 

Het gaat over de migratie van trekkende wadvogels. Aan het woord Professor 

Theunis Piersma hoogleraar Trekvogelecologie, doet onderzoek naar de routes, 

het gedrag en de aantallen van de trekvogels. Ook wordt het vliegveld in Lissabon 

genoemd.  

 

2020 is het jaar van de wilde eend. Er is helaas een achteruitgang te bespeuren 

van zo’n 30% minder broedparen. De wilde eend wordt minder algemeen.                          

Ons land telt zo’n 200.000 tot 300.000 broedparen. 

Aan de hand van wintervogeltellingen schat men dat overwinterende wilde een-

den met 40% is afgenomen. 

Het schijnt dat de balans tussen man/vrouw verstoord is. Er zijn meer woerden en 

dus meer gevechten om een vrouwtje, die dat niet altijd overleven. Predatoren 

zoals: vossen, ratten en snoeken kunnen een oorzaak zijn voor de achteruitgang, 

evenals botulisme. Ook is er een toename te zien van ooievaars en zilverreigers. 

Wel positief is dat een andere eendensoort – de krakeend – een toename laat 

zien. 

Grutto, foto: Martijn de Jong 

Steenuil, archieffoto 

Beleef de Natuur                                                 

een nieuw postzegelvel  

Nieuws van Vogelbescherming Nederland 

bont allerlei 
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Vanwege het coronavirus 

kunnen activiteiten komen 

te vervallen. 

Het Bezoekerscentrum De 

Veenweiden blijft tot 6 april 

gesloten voor publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentoonstelling 

20 februari t/m 29 april te zien: expositie van Magische 

Bomentekeningen door Wim Schot. 

Een nieuwe expositie én een mooie aansluiting op de 

Boomfeestdag is te zien in het Bezoekerscentrum                           

De Veenweiden, Bruinslotsingel 15 in Alphen aan den Rijn. 

Info:  06 25017982 

 

Honeyland 

Bijenfilm met gratis IVN-donatie                 

Op do 19, zo 22 en wo 25 maart 

draait Parkvilla Filmhuis de 

documentaire-film Honeyland 

Deze kreeg twee OSCAR nominaties: 

Beste Documentaire en Beste Buitenlandse Film. 

De film Honeyland is opgenomen in het prachtige berg-

landschap van Noord-Macedonie. Je volgt een bergbe-

woonster die haar passie en haar inkomen haalt uit wilde 

bijen. Je beleeft haar zoektochten naar bijenkolonies op 

steile bergflanken en in rotsspleten. Ze verzorgt haar bijen 

liefdevol en volgens oude tradities. Zal ze dit zo kunnen 

volhouden? 

 

Extra op zondag 22 maart 

Na de film vertelt een IVN-gids meer over bijen en imkerij 

en beantwoordt hij vragen. 

Voor de samenwerking met IVN doneert Parkvilla Filmhuis 

van elk kaartje 'E-normaal IVN-leden' een deel aan IVN 

Alphen, terwijl je als filmbezoeker niets extra betaalt. 

 

 

 

 

 

 

Egels 

dinsdag 24 maart 20.00 - 22.00 uur 

Presentatie door Merel Klaarmond van Egelwerkgroep 

Nederland 

Merel vertelt over dit unieke, stekelige zoogdier en zijn 

leefwijze. Van paartijd tot winterslaap en van populatie- 

aantallen tot bedreigingen. Want het gaat helaas niet zo        

goed met de egel ...Wat kunnen we doen? 

 

Plaats: Bezoekerscentrum De Veenweiden, 

Bruins Slotsingel 15, Alphen, Zegersloot-Noord. foto: Merel 

met egel 

 

Aanmelden: Tevoren aanmelden is noodzakelijk: bij Lies-

beth Bos, em.bos@xs4all.nl of 0612883574. 

Kosten: IVN-leden betalen € 4 incl. koffie/thee vooraf en in 

de pauze. Voor niet-leden is dat € 6. 

Wil je om 19.45 uur aanwezig te zijn? Dan kan je vooraf 

koffie of thee te drinken. 
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Excursie Irenebos Park Zegersloot-Noord 

zo 29 maart 14.00 - 16.00 uur gratis                    

Met het bos dat is vernoemd naar prinses Irene bedankt 

Stichting Nationale Boomfeestdag de prinses voor haar 

grote inzet voor de natuur. Het is een verlaat cadeau voor 

haar 80ste verjaardag in augustus 2019. 

Tijdens de excursie vertelt de gids over het bos-in-wording 

en over de diverse functies ervan. 

start: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Burg. Bruins 

Slotsingel 15, Alphen Zegersloot-Noord 

 

Info excursie:dickw@xs4all.nl of 06 177 18 203 

 

 

 

 

 

 

Rondje Kromme Aar 

zondag 19 April 14.00 – 16.00 uur  

De eerste bloemen staan weer volop te bloeien zoals het 

hondsdraf en het klein hoefblad. Ook de eerste zomergas-

ten zijn weer in het land en de mannetjes gaan de vrouw-

tjes verleiden met hun zang. 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

 

Lezing: Relatie tussen Vogels en Bomen 

Dinsdag 28 april 20.00 uur    De lezing wordt gegeven door 

Stef Strik en Gert-Jan Pieterse. 
 

In de lezing wordt ingegaan op de relatie die veel vogel-

soorten hebben met bomen. Denk aan voedsel, nestgele-

genheid, schuil- en slaapplaats. Ook wordt besproken wel-

ke soorten volledig afhankelijk zijn van bomen zoals de 

boomkruiper en waarom de kievit juist niets van bomen 

moet hebben. Daarnaast blijken vogels zo hun voorkeur te 

hebben voor bepaalde boomsoorten. 

Maar ook de bomen profiteren van de vogels die tussen 

hun takken leven. Kortom, er valt heel wat te vertellen 

over de relatie die vogels hebben met bomen. Na de lezing 

kijkt u met andere ogen naar vogels en bomen. 

Aanmelden bij Liesbeth Bos     em.bos@xs4all.nl of 06-

12883574 

IVN-leden betalen € 4. inclusief koffie of thee. 

Voor niet leden is dat € 6. U kunt ter plaatse lid worden en 

profiteert dan meteen van de korting. 

De Lezingen beginnen om 20 uur en zijn rond 22 uur afge-

lopen, onderbroken door een pauze met 

gratis 2e kop koffie of thee. Om op tijd te kunnen starten 

vragen wij deelnemers uiterlijk 19.45 uur aanwezig te zijn. 

 

Voorjaarsstadswandeling met het Gilde  

zaterdag 9 mei  11.00 – 13.00 uur   Gidsen: het Gilde, Lies-

beth Bos 

Wandeling beginnend bij oude stadhuis in het Burgemees-

ter Visserpark. We gaan op zoek naar bloeiende plantjes, 

zingende vogels. We zullen ook even stilstaan bij korstmos-

sen. Kortom op zoek naar natuur in de stad. Ook de cultuur 

wordt niet vergeten , daar vertelde de gids van het Stads-

gilde over.  

start :Oude Stadhuis Burgemeester Visserpark bij de trap-

pen van het stadhuis 

Aanmelden: Ja  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

 

Agenda activiteiten 
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Voorjaarsbloeiers, vlinders en libellen                                         

in het Kromme Aar gebied.   

Zondag 24 mei    14.00 – 16.00 uur    

In de meimaand gaan de vlinders en libellen weer vliegen. 

Ook de bloemen laten zich uitbundig zien. De vogels heb-

ben hun partner gevonden en gaan eieren leggen. 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

 

Wandeling door historische  poldergebied 

zaterdag 6 juni   10.00 -12.00 uur Bedelaarsbos, Spijker-

boorsekade, Compierekade en Rietveldsepad  

Gidsen: Hans van Dam en Annelies Ooms 

Na een gastvrij onthaal bij camping Polderflora maken we 

een wandeling door historisch gebied, Bedelaarsbos, Spij-

kerboorsekade, Compierekade en Rietveldsepad. In dit 

vogelrijke gebied komen spotvogel, tuinfluiter, boeren- en 

huiszwaluw voor. Na afloop is er koffie. 

Start: Polderflora, Rietveldsepad 4b  2409 AA  Alphen aan 

den Rijn.                                        

Aanmelden: Ja, Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

 

Waterbeestjes 

za. 20 juni 14.00 -16.00  uur    Gidsen: Dick Warmerdam, 

Annemieke van Eeuwen en Annelies Ooms 

Waterbeestjes vangen en hun namen opsporen in zoek-

kaarten 

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden  

Wandeling door Zegersloot  Noord gebied 

zondag 21 juni 14.00  -16.00 uur   Gidsen:  Ans v.d. Broek 

en Liesbeth Bos 

We laten ons verrassen wat de natuur te bieden heeft.  

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden    

 

Bloemenroute in het Zwarte Pad gebied  

zaterdag 27 juni 10.00-12.00 uur:  

De route vanaf de Contactweide is: Linnaeuskade, Heem-

pad, Zwarte Pad, Schoolakkerbos, Bijenidylle en Bloemen-

veld Snijdelwijk. We zien onderweg wat voor moois er tot 

stand gekomen is met samenwerking tussen Gemeente 

(bermbeheer) en IVN/ Vrienden van het Heempad. 

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 

Boskoop 

 

Stadswandeling  met het Gilde                                                

door het park Rijnstroom  

zaterdag 27 juni    11.00 – 13.00 uur   Gidsen: Het Gilde, 

Gerda Bonninga 

 

Hier ligt veel Alphense geschiedenis maar er is minstens 

zoveel te beleven aan de natuur in dit park met zijn vele 

mooie bomen.  

start: Ingang Park Rijnstroom 

Aanmelden: Ja, Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl 

Houd deze feestdag vrij!  IVN Nederland bestaat 60 jaar                                                                                              
Dat wordt gevierd op zaterdag 19 september bij Bomencentrum in Baarn. 

Blokkeer deze data alvast voor dit bijzondere IVN-jubileum!!! 

Ook om in de agenda te zetten: Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april.                                                      

Meer informatie volgt nog. 



 

 

 

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 

Sponsors Bezoekerscentrum De Veenweiden 

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


 

 

Aarlanderveen 

 Grutto’s   Kleine Vuurvlinder  

 Blauwborst  

 Sleutelbloem  


