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Het jaar 2018 was een bijzonder jaar. Voor het eerst “moesten” we onderhoud van geriefhout en 

houtkades doen. 2018 was de start van een meerjarig contract met de gemeente. De mooiste gebiedjes 

en eilanden houden we nu bij voor de gemeente Alphen aan den Rijn. We hebben de locaties zelf 

voorgesteld en door de gemeente gehonoreerd gekregen. Met de bijdrage van de gemeente kunnen we 

deels professioneel  (vooral het maai- en ruimwerk) en deels met vrijwilligers het onderhoud doen. Met 

een klein team van vrijwilligers organiseren we het werk. Doel is de natuurwaarden van de kleine 

natuurgebiedjes in stand te houden en liefst te verhogen daar waar dat kan. En het is goed gegaan dit 

eerste jaar, op vrijwel alle locaties die op de planning stonden zijn we geweest. Vooral het Windepad en 

de Molenwetering waren locaties waar veel en hard gewerkt is. Het graswerk op de Lansing was ook op 

tijd klaar. Ook hebben we plantwerk verricht vooral door de essentaksterfte, is het belangrijk meer 

inheemse soorten struiken en bomen in de gebiedjes aan te planten. Het essenbosje aan het Windepad 

is voor een groot deel al ten prooi gevallen aan deze vervelende dodelijke ziekte voor de es. De nieuwe 

aanplant bestaat voornamelijk uit wilg, els, lijsterbes, hazelaar, gelderse roos, vlier, cornoelje en prunus. 

Bloeiende vruchtdragende bomen en heesters hebben de voorkeur. 

  

Naast het werk voor de gemeente hebben we ook nog onderhoud uitgevoerd aan de bekende 

Spijkerboorsekade. Dit doen we voor de eigenaar het Zuid Hollands Landschap die heel blij is met ons. 

Op de natuurwerkdag die we op de kade gehouden hebben was het weer gezellig druk. De NL Doe dag 

hebben we op een schiereiland op de Molenwetering gehouden. Enkele nieuwe vrijwilligers kwamen 

hierop af twee daarvan zijn blijvers geworden en komen nu regelmatig helpen. Ook vergeten we onze 

particuliere grondbezitters niet en we hebben weer volop in het Futenbos gewerkt voor eigenaar en 

boer de Bruyn aan de Kortsteekterweg. Met de Lions hebben we als tussendoortje een eiland aangepakt 

van boer Vis aan het Roetveldsepad waar zijn geriefbosje helemaal tegen de Spijkerboorsekade aan ligt. 

Door het achterstallig onderhoud was dit hard nodig. 

  

De extra ochtenden die we organiseren hebben voldoende belangstelling, vaak is het op een 

vrijdagochtend. In 2018 zijn we 8 keer extra op pad gegaan, soms voor het zagen van het zwaarder werk 

met motorzagen soms voor het plantwerk. Vrijwilligers die dit doen gaan mee om verschillende redenen, 

als pensioengenieter willen ze bezig blijven in de natuur of ze werken vier dagen en willen op de vijfde 

dag heel wat anders doen. De meeste komen ook op de “reguliere” werkdagen met lunchpauze waar we 

er zes van georganiseerd hebben en die gemiddeld door 18 mensen bezocht werden. Op de extra dagen 

mochten we rekenen op 6 mensen gemiddeld. Een succes was de zwerfvuil actie op het Spijkerboor die 

spontaan ontstond en jammer genoeg heel veel zakken met vooral plastic afval opleverde. De foto laat 

zien dat deze werkochtend heel nuttig was. 

  

Het afgelopen jaar was dus weer een goed jaar voor vrijwillig landschapsonderhoud het werk dat we 

doen doet er toe en dat is, als je er oog voor hebt ook goed te zien. 
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