Jaarplannen 2017 IVN Alphen aan den Rijn
Printversie

Bestuur

Het bestuur heeft er zin in om zich te blijven inzetten voor onze bloeiende vereniging.
Bijdragen aan de totstandkoming van de verschillende activiteiten, waarbij de natuur altijd
hoog in het vaandel staat, is daarbij ons speerpunt.
Dankzij de actieve inzet van de afdelingsgroepen brengt IVN Alphen aan den Rijn op diverse
wijze haar missie tot uiting. Als bestuur willen we betrokken zijn bij de vrijwilligers en
ondersteunen waar nodig, met respect voor ieders unieke inbreng.
We willen de voorwaarden scheppen om het beléven van de natuur, in al haar facetten, voor
iedereen toegankelijk te maken. Daarnaast streven we er naar om als vereniging een
inspiratiebron te worden voor een ‘groener bewustzijn’ en ‘duurzaam handelen’; zowel voor de
leden en donateurs alsook de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn .
Voor de Natuurgidsen willen we de mogelijkheid bieden voor extra scholing.
We zullen aandacht besteden aan de structurering van de verschillende groengroepen die
buitengebieden onderhouden.
Om voor onze groeiende en veelzijdige vereniging een goede uitvoering van de bestuurstaken te
kunnen continueren, zullen we zorg dragen voor het voltallig maken en uitbreiden van het
bestuur.

Communicatiegroep

(Public Relations, Website, Social Media, Bont Allerlei)

Public Relations
In 2017 zal de PR in het algemeen doorgaan met in 2016 uitgevoerde projecten, d.w.z.:
1. Huidige aantal leden en donateurs proberen te behouden of uit te breiden (325 in okt. 2016)
2. Het aantal leden en donateurs uit omliggende kernen proberen te verhogen.
3. Zichtbaarheid/bekendheid in omliggende kernen behouden of vergroten (Boskoop,
Koudekerk, Hazerswoude, Woubrugge, Bodegraven en evt. Ter Aar/Aarlanderveen).
Daarvoor zal de PR-commissie deze activiteiten inzetten:
• Uitbreiding werkgroep proberen te realiseren
• Agenda van Activiteiten voor Bont Allerlei samenstellen
• Maandelijks digitale Activiteitenmails maken voor leden/donateurs
• Kramen verzorgen
• Proberen de afdeling te verjongen
• Activiteitenfolders samenstellen en verspreiden
• Activiteitenposters maken en verspreiden
• Informatie verstrekken
• Nieuwe leden verwelkomen
• Persberichten excursiegroep maken en verspreiden
• Persberichten natuurlezingengroep maken en verspreiden
• Geïnteresseerde niet-IVN’ers in excursies en lezingen activiteitenmails sturen
• Website nalopen evt. wijzigingen doorvoeren
• Deelnemen aan provinciaal PR-platform
• Zo nodig helpen met het organiseren van speciale activiteiten of manifestaties (in 2017
mede-organiseren van de Herfstmarkt)
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Nieuwe activiteiten in 2017:
• Het maken en verspreiden van persberichten voor de Vogelgroep.
• Het info-bord tegenover de Kinderboerderij gaan beheren (als
de gemeente akkoord gaat).
• Deelnemen aan actie Steenbreek (stenen tuinen vergroenen).

Bont Allerlei
In de komende vier uitgaven van de Bont Allerlei in 2017 wordt er meer aandacht besteed aan
de bescherming van de natuur. Dit naar aanleiding van een foto van de Natuurkiekers van het
nestmateriaal van een broedende vogel dat louter uit afval en plastic bestaat.

Excursiegroep
De IVN excursiegroep en de gidsen hebben een excursieprogramma 2017 samengesteld.
Bij het opstellen is rekening gehouden met de wens om de excursies te organiseren in alle delen
van de Gemeente Alphen aan den Rijn en ook ten zuiden van de Wijde Aa voor de IVN leden uit
Woubrugge
Er zijn nieuwe excursies geprogrammeerd zoals: Volle maan wandeling, Sterren kijken,
Spookverlaat en Vogels kijken in de Voorofschepolder.
We houden excursies in de hele gemeente Alphen aan den Rijn, te weten: een wandeling over
de Kruiskade, wandelen langs de Wijde Aa en samen met de Natuurlezingengroep een
wandeling Molenviergang.
Naast de bestaande zijn er ook nieuwe activiteiten in Boskoop opgenomen zoals de Slootjesdag.
De goedlopende excursies blijven in het programma zoals Rondje Kromme Aar, Veenmol/
Zwarte pad, Windakkers .
Getracht is om excursies op zaterdag en zondag te plannen.
Het aanbod is gericht op meerdere doelgroepen daarom organiseren we o.a. een
Stiltewandeling, Polderwandeling, Varen en excursies met veel informatie zoals bij
Veenmol/Zwarte pad .
Er zijn dit jaar 38 excursies geprogrammeerd.
We hopen een aantrekkelijk programma te hebben samengesteld voor onze leden en niet-leden.
Bij het samenstellen is gekeken naar het programma van de Natuurlezingengroep.
Ook worden bij het nieuwe programma de geslaagde gidsen uit de opleiding van de NGC ingezet
om als 1e of 2e gids mee te gaan.
In 2017 zullen er excursies op aanvraag uitgevoerd worden. Dat zullen excursies zijn op verzoek
van de Stichting Bezoekerscentrum ‘De Veenweiden’ en rechtstreekse aanvragen van scholen en
particulieren.
In 2016 is het project Biowalking voor visueel beperkten gehouden. Uit de evaluatie is de
conclusie gekomen dat het project een succes was. In het vervolg
zullen er geen biowalks alléén voor visueel beperkten gegeven worden maar geïntegreerd
worden in de normale IVN publiekswandelingen. Dat gebeurt met de aanpassingen die daarvoor
nodig zijn, zoals het regelen van de buddy en tijdens de wandeling aandacht aan de visueel
beperkte geven. Dit kan inhouden dat er een extra gids wordt ingezet.
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Expositiegroep
Voor volgend jaar staan de volgende exposities geprogrammeerd:
• Vogels in de winter (onder voorbehoud)
• Kunst in de natuur
• Natuur onder water (over de Zegerplas i.s.m. de duikvereniging).
Voor de nieuwe opzet van de permanente expositie is een werkgroep van vijf mensen actief.
Zij hebben negen centra bezocht en een programma van eisen opgesteld. Met hulp van een
gespecialiseerd bureau voor natuurcentra wordt eind november 2016 een globale opzet
geleverd. Het verhaal van ons Bezoekerscentrum is het verhaal van het landschap van de
veenweidegebieden.
In verband met bezoek van grote groepen moet de permanente expositie verplaatsbaar zijn.
Subsidie van de Provincie is wel te verwachten maar het vereist ook eigen financiële inbreng en
samenwerking met Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Fotogroep ‘Natuurkiekers
De Natuurkiekers hebben voor 2017 de volgende plannen:
• Wij komen, zoals nu gepland, 11 maal bijeen in De Vlinder.
Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende items aan de orde:
- Beoordeling van de door de leden gemaakte foto's. Criteria zijn o.a.: belichting,
compositie, scherpte en scherptediepte.
- Presentatie van het natuurgebied voor de komende maand.
- Vaststellen van het thema voor de komende maand.
- Overige onderwerpen die zowel gepland als ongepland ter sprake komen.
• Wij gaan, nu gepland, als groep 11 maal op stap naar een aantal natuurgebieden in het ‘Land
van Wijk en Wouden’. De natuurgebieden kunnen zijn: Zaans Rietveld, Spookverlaat, De
Wilck, Weipoortse vliet, Noord Aa en meer specifiek het Pielenbos, Westeinde, Bentwoud,
Starrevaart, Buytenpark.
• Er zal een fotografie workshop worden georganiseerd voor de leden van de werkgroep. Die
zal worden verzorgd dooreen externe fotograaf.
• We willen ontwikkelen en nog mooiere en betere foto’s maken en dat dan vooral in de
natuur. Met name de voorliefde voor de natuur is wat onze groep bindt en bestaansrecht
geeft. Onafhankelijk van de ervaring en voorkeur is er voor iedereen ruimte om te
ontwikkelen.
We doen dat op een aantal manieren:
- fotosafari’s met de groep en individuele struintochten met camera.
- bespreken van de foto’s op de fotoavonden in De Vlinder.
- middels een workshop van een professional of zeer ervaren fotograaf.
- autodidactisch; zoektocht naar mooie voorbeelden onderzoeken naar technieken en stijl
die dicht bij jou blijft.
• Om meer voor onze leden zichtbaar te worden streven wij ernaar om 1 Bont Allerlei te
vullen met foto’s en bijbehorende artikelen. Dit zou het laatste exemplaar van 2017 of het
eerste exemplaar van 2018 kunnen zijn.
• Zorgen voor naamsbekendheid zowel binnen alsook buiten IVN d.m.v. sociale media en onze
website http://natuurkiekers.nl
• Op dit moment is er een 'harde' kern van 9 leden. Een groei naar maximaal 12 leden kan
maar is niet noodzakelijk.
• Samen met de jeugdwerkgroep één of meerdere workshops organiseren voor de kids.
• Het organiseren van een klein aantal fotowandelingen. Hierbij kan worden gedacht om aan
het rondje Kromme Aar een Natuurkieker toe te voegen die de wandelaars tips geeft over de
te maken foto’s.
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•

Een workshop ‘Basiskennis digitale natuurfotografie’ voor leden en niet leden.

Jeugdgroep
Zowel de Fladderaars en Vlinders zullen in 2017 tien maal bij elkaar komen. We stellen dit jaar
ook een aantal plekken beschikbaar voor kinderen uit gezinnen, die het financieel minder
hebben. Hiervoor is contact gezocht met verschillende organisaties.
Verder zoeken wij meer en meer contact met andere IVN groepen voor samenwerking en
expertise, maar ook met andere organisaties.
Tuin van de jeugd
Hiervoor is een subsidie aangevraagd en verkregen
om de bakken te vervangen. Hier vallen de gaten in, daarom moeten de bakken vervangen
worden. Ook zoeken wij naar meer duurzame bakken vangroter formaat. In maart zullen de
bakken aangebracht worden.
Groen doet Goed
Ook in 2017 zullen wij het eerste half jaar nog mee doen met het programma Groen doet Goed.
De bedoeling is dat wij vanaf maart tot en met juni één keer per week een schoolklas ontvangen.
Dit project is met een half jaar verlengd.
Natuureiland Pampus
In de wijk Nieuwe Sloot is een eiland waarvoor door het Bezoekerscentrum een subsidie van
€ 30.000 is aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland en die subsidie is verkregen.
Projectleiding ligt bij de IVN jeugd coördinator. Door participatie in de wijk zal door middel van
verschillende workshops een Natuurspeeleiland verschijnen. Dit is een stapsteen naar de
buitengebieden. Scholen en kinderen aan de wijk zullen meewerken aan het ontwerp.
BSO de PaddenPoel
Wekelijks is er een enthousiaste natuurliefhebber of gids aanwezig om met de kinderen aan de
slag te gaan. Vorig jaar heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering een IVN lid zich gemeld en
deze is heel enthousiast aan de slag gegaan. We zoeken nog nieuwe enthousiaste begeleiders.
Heel prettig is te zien dat de BSO een hoge bezetting heeft.
Diverse andere activiteiten
Steeds vaker worden de jeugdgroepen gevraagd mee te doen met activiteiten in de regio: Esveld,
Jaarmarkt, Herfstmarkt, Kinderboekenweek, etc. Waar we kunnen - afhankelijk van
beschikbaarheid begeleiders - vullen wij deze aanvragen in.

Natuurlezingen
Het programma voor de natuurlezingen in 2017 is opgebouwd uit een aantal arrangementen,
bestaande uit: een lezing; een excursie en een activiteit/workshop.
Wanneer deelnemers alle arrangementen boeken, wordt korting verleend.
We beginnen in januari/februari met het arrangement “Vogels in de winter”, dat bestaat uit een
lezing, het maken van een zadenkrans, waarbij eerst de zaden buiten worden verzameld, en als
laatste onderdeel een fotowandeling in het Zegerslootgebied.
Het onderwerp van het tweede arrangement in maart, is “Weidevogels”. Naast een lezing,
worden er twee excursies gehouden: een wandeling bij de Molenviergang en een excursie in een
plas/drasgebied.
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In mei een arrangement dat uit twee onderdelen bestaat: “Eten uit de natuur” met een lezing en
een workshop waar brandnetelsoep zal worden gemaakt van door de deelnemers geplukte
brandneteltoppen.
Later in mei zullen de in 2016 afgestudeerde gidsen een lezing en twee excursies geven in hun
natuurgebiedjes: Ruigenborg en Weteringpad.
Juni staat in het teken van “Water”. Een lezing, een doe-ochtend waarbij waterkwaliteit wordt
gemeten en een kanotocht staan op het programma.
Samen met de wijkvereniging Edelsteenbuurt, wordt het project “Steenbreek” opgepakt. Een
lezing over natuurvriendelijk tuinieren, een excursie naar een composteringsbedrijf en het
veranderen van een versteende tuin in een groene oase met medewerking van de
groenvoorziening van de gemeente Alphen aan den Rijn, zullen in dit arrangement worden
aangeboden.
Waarschijnlijk zullen in de maanden oktober en november nog twee natuurlezingen worden
gegeven.

Planologie & Milieu
De groep Planologie & Milieu blijft de ontwikkelingen in en rond Alphen aan den Rijn volgen en
zo mogelijk de nodige stappen ondernemen.
Aandachtspunten komend jaar zijn:
•
•
•

Onderhoud Paddeneiland
Het gebied de ‘Groene Vinger’
Bomenbeleid van de gemeente

Vrienden van het Heempad (Boskoop)
De duur van de wandelingen (maart/t/m oktober) op het nieuwe jaarprogramma is rond de 2 à 2 ½ uur.
De meeste excursies zijn geschikt voor (visueel) beperkten;
•
•
•
•
•
•
•

Ontluikend voorjaar; De eerstelingen (fenologie).
Hoe is onze natuur de winter doorgekomen?
Bloemenweelde en vogelzang.
We bekijken de nieuw aangelegde heemstrook op de natuurtuin.
In het kader van de Nationale Vogelweek deelname met een vogelwandeling.
Overleven in de Natuur: kruiden en eetbare planten. We plukken (knippen) eetbare
plantendelen, verzamelen kruiden. Wij zoeken voor deze dag nog geschikte koks.
Polderflora in Riethoornse Polder.
Tijdens een wandeling over het Bedelaarsbos, Spijkerboor, Compierekade en Rietveldse Pad
leren we de schoonheid en historie van dit gebied kennen. Nieuwe natuur is in ontwikkeling.
Slootjesdag, waterdiertjes zoeken in het Zwarte Pad gebied Boskoop.
Materiaal (visnetjes) aanwezig. Een activiteit voor jong en oud.
Genieten op Bloemenweide Blonksloot.
We beleven samen de natuur in het diepst van onze ziel met alle beschikbare zintuigen.
Samen genieten is ons motto.
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•
•
•
•
•
•

Imkerijweekend Maap Groenendijk, Zuidkade, Boskoop. De imker vertelt het verhaal
over de bijen en de honing. IVN gidsen starten wandelingen over de 2 ha. grootte voormalige
kwekerij, die geheel aan de natuur is teruggegeven.
Ruiken, proeven en genieten van de natuur. We brengen een bezoek aan het kraambed
van Vrienden van het Heempad, waar honderden soorten planten ontkiemd zijn, die later, op
geschikte plaatsen, een nieuwe plek krijgen.
De Natuurapotheek (interactief). Ons succesthema houden we erin. Genezen kunnen we
niet, maar we geloven in de helende eigenschappen van de vele planten, die de basis
vormden van de farmacie.
Vleermuizen in Gouwebos.
Met bat-detectors en lampen wandelen we door het Gouwebos (Boskoop/ Waddinxveen)
op zoek naar vleermuizen. Dit is een spannende avondwandeling voor jong en oud.
Herfstwandeling Zwarte Pad. Net voordat de jaarlijkse maaibeurt plaatsvindt genieten we
nog van de najaarsbloemen.
Paddenstoelen zoeken in het Gouwebos.
Een optelsom van twee wandelingen laat ons weten dat er in gunstige omstandigheden
tenminste 50 soorten paddenstoelen voorkomen in het Gouwebos.

Andere plannen:
• Adviezen ecologisch bermbeheer, contacten/ afspraken met Gemeente Alphen a/d Rijn.
• Bloembollen planten op daarvoor geschikte plaatsen (openbaar gebied) i.s.m. Gemeente.
• Zaden verzamelen, zaaibed, kruiden- en groentetuin onderhouden bij De Veenmol.
• Natuurweetjes toevoegen in Greenheart Country (Studio Alphen en
RTV. Krimpenerwaard).
• Mogelijkheden onderzoeken voor jeugdnatuurgroep Boskoop. Eventueel fotogroep.
• Vaste werkmiddag VvhH op vrijdag van 13.30-16.30 (aanmelden bij Hans van Dam).
• Deelname aan beurzen als (H)eerlijk Groen e.d. in Boskoop (indien van toepassing).
• Groene verbindingen leggen, netwerken uitbreiden, meedenken en inhaken
op initiatieven.
• Extra natuurwandelingen in Boskoop voor groepen op afspraak (op afwijkende tijden).
• Maandelijkse plantensessies in het Zwarte Pad gebied om kennis te verhogen
(bij interesse).
• IVN versterken in Boskoop, artikelen schrijven voor kwartaalblad Bont Allerlei
• Heempad Journaal, regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief VvhH
• Tips voor natuur in eigen omgeving. Natuurweetjes, tuintips, media, duurzaamheid.

Vogelgroep
De volgende excursies staan gepland:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuid-Hollandse eilanden en Brouwersdam
Zeeuwse eilanden, Plan Tureluur en Oosterschelde
Limburg; Waarneming.nl gaat ons naar de leukste plekken brengen
Bentwoud; Een gebied in ontwikkeling
Vogels spotten in het Zaanse Rietveld
Ruygeborg, Groene Jonker en Waverhoek
Horsterwold en Natuurpark Lelystad.
Vogelreis naar Letland
Veluwezoom en Uiterwaarden van de IJssel.
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Vrijwillig Landschapsbeheer
De groep Vrijwillig Landschapsbeheer gaat ook in 2017 weer minstens zes werkdagen in de
natuur organiseren. Daar is voldoende belangstelling voor, in 2015 en 2016 hadden we
gemiddeld 21 deelnemers. Jong en oud kan bij ons terecht, ook stagiaires kunnen bij ons
meedoen. Het maakt niet uit of je voor een ochtendje komt af en toe, of er elke keer bij bent. We
kunnen iedereen gebruiken en iedereen is even welkom. Soep en koffie staan klaar en we
werken met goed gereedschap. Je kan kiezen voor zwaar of licht werk, wat je ook doet het geeft
veel voldoening vrijwilligerswerk in de natuur.
Op verzoek organiseren we “specials” bijv. voor een enthousiaste groep Lions of de jeugdgroep.
We zoeken dan we naar een geschikte datum en locatie. Met een klein clubje van de werkgroep
gaan we ook door de weeks nog wel eens op pad om te zagen of te planten.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en eilanden of kades die onderhoud nodig
hebben. In Boskoop zijn er volop kansen om kleine natuurgebieden waardevoller te maken. Zo
gaan we waarschijnlijk in de Lansing (Oost Boskoop) werken en hebben we een overeenkomst
met het Waterschap Rijnland om het beheer en onderhoud te doen van een grote waterberging
(Spoelwijk) met twee eilanden. Daarbij vinden we ook plantwerk nuttig en noodzakelijk. Zo
komen we op mooie,
leuke en soms heel bijzondere plekken in onze gemeente.
Het Spijkerboor blijft onze thuisbasis, daar is altijd onderhoud nodig aan de kade en het
geriefhout. Wij zorgen voor net dat beetje extra waardoor we met maatwerk de natuurwaarde
van de geriefbosjes en houtkades hoog kunnen houden. Het is dankbaar werk en het is ook leuk
om in andere jaargetijden ons werk nog eens terug te zien. Veel van onze vrijwilligers doen dat
en hebben dan nog een extra stukje voldoening.
VLB Alphen goed voor jou en voor de natuur.

Tekst: bestuur en coördinatoren IVN Alphen aan den Rijn.
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