
 
Kort versie excursierooster 2023  IVN Alphen aan den Rijn.

Januari 
   

zo. 8 jan.  13.00 – 16.00  uur. Nieuwjaarswandeling        Stef strik,  Martijn de jong, Auke Lever, 
Hans v Dam, Annemieke v Eeuwen, Wiepke Warmerdam
Gerard Been Buiten ontvangst met chocolademelk

       
Na alle feestdagen is het lekker even een frisse neus te halen en elkaar na afloop een
goedjaar toe te wensen onder het genot een kop soep of een drankje

                     13.00 uur Zaal open De koffie en thee staat klaar
                                           Om 13.30 uur start de nieuwjaarswandeling
                                         
start: Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn
 
Aanmelden:  IVN secretaris    secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl

Februari  voorjaarsvakantie 23  feb t.m. 3 maart

zo. 19 feb. 14.00 - 16.00 uur   Korstmossen                    
          Liesbeth Bos  + Dick Warmerdam

Op elke boom straattegel, muur. zitten korstmossen. 
Met het blote oog niet bijzonder. 
Maar bekeken door een loep gaat er een wereld open

Start    Oude Stadhuis Burgemeester Visserpark bij de trappen van het stadhuis

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

Maart  
 

Zo. 19 maart 14.00-16.00 uur.    Winterwandeling      

Liesbeth Bos + Annemiek Eeuwen

Bij een zachte winter gaat de natuur weer uit de winterslaap komen. We gaan opzoek
naar eerste tekenen.. Aan de knoppen herken je de bomen maar ook aan de vorm. 
Ons twee deskundigen gidsen gaan ook verder in op kenmerken en schoonheid van 
boom en struik

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw De Vlinder

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

Zat. 25 maart 10.00-12.00 uur:  Hoe kwam de natuur de winter door?

               Hans v. Dam + Miep Munninghoff 

Tijdens deze wandeling zien we hoe “onze gebieden” de winter zijn doorgekomen, we zien de 
eerste bloemen bloeien, vogels maken zich klaar voor het broedseizoen en wij beleven de 
vroege lente.

Start Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop

Aanmelden:  bij  Hans v Dam tel. 0172 – 21 47 75 of mail  janny@countrygazette.nl
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April  
 mei vakantie 29 april  tm. 7 mei  

za. 8 april     11.00 – 13.00 uur        Stadswandeling met het Gilde 
     Ineke v Elk , Liesbeth Bos

Naast het verhaal over de geschiedenis  door een gids van het Stadsgilde ook aandacht voor 
het verhaal van de steeds veranderende stadsnatuur. Wat treffen we aan bloeiende planten?  
Horen we ook zingende vogels?

start :Oude Stadhuis Burgemeester Visserpark bij de trappen van het stadhuis

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

zo.. 16 April 14.00 – 16.00 uur Rondje Zegersloot Noord.  ( Irenepark ) 
                                             Kees `L Ami + Ton v Ruiten

 De eerste bloemen staan weer volop te bloeien zoals het hondsdraf en het 
kleinhoefblad. Ook de eerste zomergasten zijn weer in het land en de 
mannetjes gaan de vrouwtjes verleiden met hun zang.

Start:   Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw De Vlinder

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

zo.. 23 april 10.00 - 12.00 uur Vogelexcursie Zaanse Rietveld                
 Stef Strik  + Auke Lever

Sinds 2007 heeft Staatsbosbeheer het gebied Zaanse Rietveld ingericht tot natuurgebied. De 
vochtige landerijen en plasjes worden sinds 2019 van een extra hoog waterpeil voorzien. Dat 
trekt – zeker in het voorjaar – veel moeras- en watervogels. Laat u tijdens deze excursie 
verrassen door de veelheid aan vogelsoorten, waaronder de Rietgors, Blauwborst en 
Rietzanger.

Start: De IVN-gidsen wachten op je op het parkeerterrein bij het Zaanse Rietveld, Rietveldsepad bij 
de tunnel onder de N11. 

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

za.29 apr. 10.00 – 12.00 uur Stinsenplanten en vogelzang
Hans v. Dam + Miep Munninghoff 

Op het Heempad kijken we vooral naar stinsenplanten. Onderweg genieten we van vogelzang en we zien al 
veel activiteit van insecten op voorjaarsbloemen. Wat bloeit er verder in het Zwartepadgebied?.

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop

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

Mei   

za. 6 mei.10.00-12.00 uur: Vogelzangfestival in het Gouwebos. 
        Hans v Dam + Miep Munninghoff

We leren vogels aan hun zang herkennen; zijn er al jonge grutto’s in de Voorofsche polder?  
Op het fluitenkruid zien we koolwitjes en oranjetipjes. I We horen fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, roodborst
en meer. 

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop

Aanmelden:  bij  Hans v Dam tel. 0172 – 21 47 75 of mail  janny@countrygazette.nl
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zo. 7 mei   20.00 – 22.00 uur  Avondwandeling in het Rietveld.  
 Kees L `Ami + Dick Warmerdam

zon onder 21.27 uur 
Het avondlicht geeft een heel andere beleving dan het felle zonlicht. Ervaar 
de geluiden van de avond vroege nacht.

Start: De IVN-gidsen wachten op je op het parkeerterrein bij het Zaanse Rietveld, Rietveldsepad 
bij de tunnel onder de N11.

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

za.27 mei   10.00 -12.30 uur Wandeling door historisch poldergebied. 
      Hans v Dam, Ans v.d. Broek, 

We wandelen door historisch gebied: Bedelaarsbos, Spijkerboorsekade en Compierekade. Bij het 
Rietveldsepad bezoeken we het nieuwe natuurgebied de IJsvogel. Meenemen van verrekijker 
aanbevolen. 

. Start Polderflora, Rietveldsepad 4b  2409 AA  Alphen aan den Rijn.                                      

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

Juni

za. 10 juni   10.00 – 12.00 uur   Fietstocht naar het Bentwoud
     Hans v. Dam +   Miep Munninghoff  + Pieter v Dijk

Onderweg zijn er stopplaatsen en worden delen wandelend afgelegd. We kijken naar de flora, 
observeren broedvogels en horen de zeldzame veldleeuwerik. Er is kans voor waarnemingen van 
koekoek, bruine kiekendief en roerdomp. 

 
start :  Kinderboerderij Contactweide, Snijdelwijklaan 6, 2771 SX Boskoop.                   

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

Zo 18 juni 14.00 – 16.00 uur  Wandeling in het Zaanse Rietveld en  
                                        plan IJsvogel.

                 Jenny Heemskerk. en Ans  v.d. Broek

Het  plan IJsvogel een klein natuurgebied dicht bij de wijk Kerk en Zanen langs het 
Rietveldsepad. Wat is er te zien: bomen en struiken, ondiepe en diepe plassen, riet, 
bloemenweide, een oeverzwaluwwand , ijsvogelnesten, krabbescheervelden, een observatie 
scherm en een bankje. We hopen dat er ijsvogels, de roerdomp en oeverzwaluwen komen 
broeden. 

. Start Polderflora, Rietveldsepad 4b  2409 AA  Alphen aan den Rijn.                                      

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

  zo. 25 juni – 6.00  – 9.00 uur  Wandelen door het Rietveld 
Ans v.d. Broek + Auke Lever

Wandelen door het Rietveld is luisteren naar de Leeuwerik, kijken naar de Torenvalk, proeven 
van de Waterpeper en ruiken aan Kalmoes en Watermunt. En ook genieten van een heerlijk 
ontbijt na afloop van de wandeling in Café Klein Giethoorn.

Opgave; voor 23 juni 12.00 uur bij Dick Warmerdam mail   dickw@xs4all.nl    of  06 – 17 71 82 03
Kosten € 15.00 p.p. voor het ontbijt. Contant of met pin afrekenen   
Maximaal 25 deelnemers

Start: Parkeerterrein Klein Giethoorn Rietveld 1 Hazerswoude Dorp
Aanmelden:  bij ,Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl
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Indien de wandeling van 26 juni is volgeboekt dan een    2e wandeling door polder 
Rietveld 

     

zo. 2 juli – 6.00  – 9.00 uur  Wandelen door het Rietveld 
Ans v.d. Broek + Auke Lever

Opgave; voor 30 juni 12.00 uur bij Dick Warmerdam mail   dickw@xs4all.nl    of  06 – 17 71 82 03
Kosten € 15.00 p.p. voor het ontbijt. Contant of met pin afrekenen   
Maximaal 25 deelnemers

Start: Parkeerterrein Klein Giethoorn Rietveld 1 Hazerswoude Dorp
Aanmelden:  bij ,Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

Juli Zomervakantie 8  juli  t.m. 20 aug. 

za. 8 juli 10.00-12.00 uur: Opzoek naar eetbare planten en kruiden.
Hans v. Dam + Miep Munninghoff

Tijdens deze wandeling zoeken we naar eetbare planten. Dit is een interactieve wandeling, 
de gids wijst de planten aan, deelnemers krijgen lijsten en vertellen de eigenschappen. 
Bezoekje aan de volkstuinen. 

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop

aanmelden : Hans v Dam  tel. 0172 – 21 47 75 of mail  janny@countrygazette.nl

Augustus Zomervakantie 8 juli t.m. 20 augustus     2023

Zo 20 augustus 13.00 – 16.00 uur  ff netwerken …. 
Annemieke v Eeuwen + Wiepke Warmerdam

Een natuurwandeling van ca. 7 km langs een paar van de Natuur Netwerken Nederland. 
(Zaanse Rietveld , Compierekade, Plan IJsvogel). 
De natura 2000 is veel bekender dan het Natuur Netwerk Nederland. Toch doen deze 
gebiedjes er niet voor onder. Wat is het Netwerk eigenlijk? Wat voor planten en dieren wonen 
hier? Of maken er gebruik van? En waarom?
Nieuwsgierig geworden? Neem dan deel aan deze wandeling van ca. 3 uur.

Kleding: goede wandelschoenen en evt. regenkleding.
Deze wandeling is helaas niet geschikt  voor mensen die minder goed ter been zijn.

Start: vanaf camping Polderflora, Rietveldsepad 4B, 2409 AA  Alphen aan den Rijn.

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

vr. 25 aug. 21.00 -22.30  uur    Vleermuizen Zegerslootgebied.
zon onder 20.43 uur Dick Warmerdam, Ton v. Ruiten Annemieke v Eeuwen

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleermuizen langs de
 Kromme Aar het Zegersloot gebied.

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw De Vlinder

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

 za. 26 aug. 10.00 – 12.00 uur l   De  interactieve Natuurapotheek  
 Hans v. Dam + Miep Munninghoff 

Bij deze wandeling worden deelnemers actief betrokken. Veel planten hebben geneeskrachtige 
eigenschappen. De gids wijst de plant aan en deelnemers (met lijsten) noemen de helende werking. 

Start Contactweide. Snijdelwijklaan 6 Boskoop

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

 zo 3 sept.  14.00-17.00 uur      Rondje Westvaart Hazerswoude

Ans v.d. Broek +  Dick Warmerdam

Ervaar het verschil tussen polder en droogmakerij. We wandelen langs de palen waar vroeger 
7 molens hebben gestaan. We genieten van de water- en weidevogels en lopen nog een 
stukje de Wilck in. Een natura 2000 gebied. Misschien zien we nog een buizerd of een 
slechtvalk.

Na afloop kan je op het terras van Jeu de Boer  iets eten of drinken.

Start: Jeu de Boer parkeerplaats, Galgweg 5, Hazerswoude. 

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

 za. 23 sept. 10.00-12.00 uur:    Hoe zaait de plant zichzelf uit?   
  Hans v. Dam en + Miep Munninghoff 

We beleven de overgang van zomer naar herfst, bladeren verliezen hun groen en kleuren 
rood, oranje en geel. Wat bloeit er nog of alweer? Speciale aandacht voor het oogsten van 
zaden. De eerste wintergasten.

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop
Aanmelden:  bij  Hans v Dam tel. 0172 – 21 47 75 of mail  janny@countrygazette.nl

vr. 29 sept. 19.30 -21.00  uur    Vleermuizen Zegerslootgebied.
zon onder 19.22 uur                             Dick Warmerdam, Ton v. Ruiten   Annemieke v Eeuwen

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleermuizen langs de
 Kromme Aar het Zegersloot gebied.

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw De Vlinder

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

Oktober  Herfst vakantie 14 t.m. 22 oktober week 42

vr. 6 oktober  19.15 -21.00  uur    Vleermuizen Zegerslootgebied.
zon onder 19.06 uur                             Dick Warmerdam, Ton v. Ruiten   Annemieke v Eeuwen

Op deze zomeravond kijken en luisteren we naar de vleermuizen langs de
 Kromme Aar het Zegersloot gebied.

Start: Bezoekerscentrum De Veenweiden Gebouw De Vlinder

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

 za.21 okt. 10.00 – 12.00 uur Paddenstoelen in het Gouwebos (oost)
Hans v. Dam,+Miep Munninghoff , Gerard Been

We hebben de mooiste plekken van vorig jaar onthouden en gaan zien of ze er weer staan. Neem 
spiegeltje, loep en/ of fototoestel mee.  Een spannende wandeling, ook voor de jeugd.  

start :  Kinderboerderij Contactweide, Snijdelwijklaan 6, 2771 SX Boskoop.                  

Aanmelden:  bij  Hans v Dam tel. 0172 – 21 47 75 of mail  janny@countrygazette.nl
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   Zo.22 okt.14.00-16.00 uur Paddenstoelen in Gouwebos (west)
Hans v. Dam,+Miep Munninghoff , Gerard Been

Wegens enorme belangstelling  op 21 oktober gaan nogmaals paddenstoelen zoeken maar nu in het 
weetslijkdeel van het Gouwebos. We verdelen we deelnemers in 2 of 3 groepen, elk met een gids.

We hebben de mooiste plekken van vorig jaar onthouden en gaan zien of ze er weer staan. 
Meenemen van fototoestel en/of spiegeltje aanbevolen. Een spannende wandeling, ook voor 
de jeugd.

In het Gouwebos zijn meer dan 100 soorten aangetroffen, waaronder bijzondere soorten.

start :  Kinderboerderij Contactweide, Snijdelwijklaan 6, 2771 SX Boskoop.                  

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

za. 29 okt.. 14.00 – 16.00 uur Paddenstoelen zoeken en bekijken bij de Bowling

      Lia v.d. Sandt, Liesbeth Bos   

De paddenstoelen laten in volle omvang en 
in vele soorten zich zien. We gaan er zoveel mogelijk zoeken
Vooral kinderen hebben een fijne neus waar ze staan

Start:  Parkeerterrein bij de Bowling Sportlaan 3 2406 LD Alphen aan den Rijn 

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

November

za.  4 november.     11.00 – 13.00 uur        Herfststadswandeling met het   
Gilde 

 Ineke v Elk , Liesbeth Bos

Naast het verhaal over de geschiedenis  door een gids van het Stadsgilde ook aandacht voor 
het verhaal van de steeds veranderende stadsnatuur. Wat treffen we nog aan aan bloeiende 
planten? Zijn er vruchtdragende bomen/struiken en vogels? 

start :Oude Stadhuis Burgemeester Visserpark bij de trappen van het stadhuis

Aanmelden:  bij Dick Warmerdam mail dickw@xs4all.nl

December
Kerstvakantie  23 december tm. 7 januari

           eind december .      10.00 - 12.00 uur Floron Eindejaar planten wandeling
                                                               Hans v. Dam + Miep Munninghoff

Vorig jaar telden we 55 nog bloeiende soorten (en zaten daarmee dichtbij de top). Datum en tijdstip 
nader te bepalen, afhankelijk van weersomstandigheden en voorkeur deelnemers (morgen/ middag). 
Wandelingen van ongeveer 1 uur. 

start:  Kinderboerderij de Contactweide Snijdelwijklaan 6 Boskoop
Aanmelden: Ja    bij  Hans v Dam telf. 0172 – 21 47 75 of mail janny@countrygazette.nl

26 oktober 2022
Versie concept definitief 1

Geel gemarkeerd moet nog afgehandeld worden
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