
Werkgroep IVN-info op plantdag Klimaatbos 

 

Wat een drukte is het op woensdagochtend 22 februari langs het Kreekrugpad. Dat pad loopt aan de 

bebouwde kant van de dijk/geluidswal langs de N-11 in het wijk Kerk en Zanen, Alphen aan den 

Rijn. 120 Basisschoolkinderen rouleren in groepjes langs verschillende opdrachten. Zo is er de 

'Watertafel' waarbij ze ontdekken hoe bewoners hun eigen wijk kunnen beschermen tegen 

overstroming bij hoosbuien. Bij de 'Bijendirigent' leren ze over het belang van bijen voor ons 

voedsel. Een geslaagd onderdeel is ook het zelf aan de slag gaan met houtsnippers verspreiden en 

bomen planten. Dat is ook heel nuttig, want bomen absorberen CO2, zorgen voor koelte in hete 

zomers, nemen water op na zware regenval en geven eten en schuilplaats aan insecten. Dit is dan 

ook het belang van het Klimaatbos. 

  

Er lopen twee 'Klimaatburgemeesters' rond om een praatje te maken en advies te geven. En daar 

komt ook de echte burgemeester! Ze brengt iemand mee. Wie kan dat zijn? Kijk nou, het is een  

minister, de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten! De kinderen zitten intussen allemaal in 

het van boomstammen opgebouwde amfitheater en horen waarom de minister het werk van de 

kinderen voor het Klimaatbos zo belangrijk vindt.  

Dan komt minister Jetten langs bij de kramen van Groei & Bloei en IVN Alphen aan den Rijn. Vol 

interesse bekijkt hij ons materiaal en maakt een ongedwongen praatje. Met de gloednieuwe Bont 

Allerlei en andere mooie spullen voor onderweg moet hij weer snel verder. 

 

De middag is gereserveerd voor de wijkbewoners en hun kinderen. Zij helpen met bomen planten 

en houtsnippers verspreiden. Ze zijn geïnteresseerd in het Klimaatbos en dus ook wat IVN te bieden 

heeft. Veel gesprekken over het nut van groen, handige tips voor de tuin en veel uitgedeeld 

informatiemateriaal zijn het resultaat. 

Het was een fijne dag, waarvoor groenbedrijf Vonk en de gemeente Alphen aan den Rijn alles 

gedaan hebben om het iedereen deze dag naar hun zin te maken. En om een bijzondere plek te 

maken met grote variatie aan bloeiende en fruitdragende bomen en struiken. In de toekomst zal het 

nu al geliefde Kreekrugpad een nóg mooiere wandelroute en speelomgeving zijn.  
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