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Het HPJ is een netwerk van groene initiatieven, breed gezien, in het Groene Hart. Activiteiten in 

ons doelgebied, Zwarte Pad Boskoop, worden afgewisseld met tips, wetenswaardigheden en 

activiteiten van elders. Hoofddoel is om natuurbelevingen in eigen omgeving samen te vatten en 

meer bekendheid te geven. De kern van ons netwerk bevindt zich in het Groene Hart, maar de 

uitstraling is universeel. Alles in deze mooie wereld houdt verband met elkaar. De mens is het 

grootste gevaar om het te ontregelen. Er is maar één aarde en we kunnen er maar één leven van 

genieten, verspeel die kans niet. Kennis en beleving samen, ons doel is om dat over te brengen om er 

samen van te genieten. Beleef het en geef het samengevoel door. Welkom aan onze nieuwe lezers. 

Voorgaande afleveringen zijn te vinden op: www.countrygazette.nl/ heempad. Afmelden is mogelijk 

via: janny@countrygazette.nl. Samenstelling: Hans van Dam. Wij wensen u fijne leesmomenten. 

 

Een greep uit onze bronnen: Nature Today/ Vroege Vogels/ IVN/ Vlinderstichting/ Gnephoek/ 

Natuurtuin de Veenmol/ Natuurmonumenten/ Zuid-Hollands Landschap/ Vogelbescherming/ 

Greenpeace/ Vrienden van het Bentwoud/ FLORON/ SOVON/ RAVON/ ARK/ Wijk & Wouden/  

Natuurgroep Rotterdam/ Gemeente Alphen a/d Rijn/ Natuurbehoud Groenpoort/ Studio Alphen/  

AD Groene Hart/ Witte Weekblad/ Alphens Nieuwsblad/ Groene Hart Koerier/ Gouwe Koerier/  

Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK)/ Vogelwerkgroepen Alphen en Koudekerk. 

 

Ziek koolmeesje?. Deze winter zag ik de vetbollen in onze tuin een meesje dat er grauw en 

onverzorgd uitzag. Nogal klein, miste het ‘stropdasje’ van de koolmees en had een opvallende witte 

nekvlek. Bij het nazien in de Zakgids Vogels (Peter Hayman) ontdekte ik dat dit een gezonde zwarte 

mees bleek te zijn. Tussen november en maart werden de voedselplekken druk bezocht door kool- en 

pimpelmezen, staartmees, merels, roodborsten (een in voortuin en een in achtertuin) heggenmus, 

winterkoning, vinken, spreeuwen en een stel halsbandparkieten. Het meest gelukkig ben ik met de 

terugkeer van 2 à 3 huismussen. Hopelijk kiezen ze een plek onder onze dakpannen, welkom!. 

 

Natuur en milieu op radio en TV. Op dinsdag 7 maart start Vroege Vogels TV met o.a. Beleef de 

Lente, het lief- en leed van vogels begluurd, Nederland 2, 19.20-19.50.  Op maandag is er Groenlicht,  

reportages over groene feiten en fabels. Dagelijks (ma. t/m. vr.) is er Natuur op 2, rond 16.50 uur,  

meest series van BBC Earth. Sinds kort zendt RTL8 op vrijdagavond Natuurseries uit tussen 20.30 en 

22.30 uur. Verder zijn er wekelijks series op National Geografic, Discovery, Canvas (B) en BBC. 

Beleef het wonder van de natuur (de schepping en/of de evolutie) wereldwijd via uw TV scherm. 

Elke zaterdag: Radio Rijnmond, Chris Natuurlijk, 08.00-09.00 uur. 

Elke zondag via Radio NL 1, VARA’s Vroege Vogels, van 07.00-10.00 uur. 

 

Lente staat in de startblokken.  Op Heempad, Bloemenweide (Bijenidylle Blonksloot) en op 

Natuurtuin de Veenmol is er veel ontluikend groen. De sneeuwklokjes staan sinds begin februari in 

volle bloei. Verdere waarnemingen van bloeiende planten (na de korte vorstperioden): madeliefje, 

klein kruiskruid, kleine veldkers, krokus, speenkruid, klein hoefblad, driekleurig viooltje, goudsbloem, 

gele kamille, raapzaad, straatgras, paarse dovenetel, herderstasje, vogelmuur, paardenbloem en 

winterakoniet.  Dat is alvast een mooie start voor de Plantensessies, waarvan de eerste op vrijdag 31 

maart van start gaat. Met 20 deelnemers hebben we het maximum aantal gehaald.  

 

De eindejaarsplantenjacht van FLORON leverde in totaal 373 soorten op, vorig jaar was de totale 

score 735 soorten (landelijk). Er waren minder tellingen dan vorig jaar, vanwege slecht weer en 

minder soorten hadden de koude(re) perioden van november en december overleefd. Eind van dit jaar 

is het plan dat we met onze deelnemers aan de Plantensessies ook meedoen aan de eindejaarstelling. 

 

Vuurwerk. Er zijn weer veel mensen met oogletsel bijgekomen. Dat is aanwinst voor hen die bio-

walking organiseren. Wil je een kans om daar ook bij te komen? Ga dan alvast sparen voor vuurwerk. 



Bloemenweide Zwarte Pad wordt Bijenidylle Blonksloot.  Wij, IVN/ Vrienden van het Heempad 

(VvhH) hebben vorig jaar een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een bijenidylle. 

Met Kars Veling (Vlinderstichting) hebben we de mogelijkheden bekeken en suggesties gedaan. Met 

resultaat, via Marcel van der Veen (bijenspecialist Gemeente Alphen) kwam het bericht dat de 

bloemenweide geschikt is voor de kwalificatie Bijen Idylle.  Een opdracht is inmiddels gegeven aan 

Vivara Pro voor het plaatsen van een bijenhotel en informatiebord. We zien dit als een bekroning op 

ons werk en kijken uit naar de opwaardering van onze bloemenweide. Een mooie gelegenheid voor 

een officiële naamkeuze: Bijenidylle Blonksloot.  Dat verdient uitleg. Van iemand met historisch 

kennis van het Zwarte Padgebied vernamen we dat de opmerkelijk brede sloot ten noorden van het 

perceel in een ver verleden een aftakking was van de rivier de Gouwe. Het is een verlengde van de 

sloot ten zuiden van de Emmakade, die wordt onderbroken door de Mendelweg en de spoorbaan. 

Mooie kans om deze historische naam te gaan gebruiken. We zoeken verder naar historische 

naamkeuzen voor toekomstige natuuruitbreiding in dit gebied. Wie heeft historische kennis?  

 

Molshopen op het heempad en de natuurtuin. Het is een teken van een gezond bodemleven. Wormen 

en larven trekken mollen. Bij kouder weer gaat het bodemleven dieper de grond in.  Mollen gaan hen 

achterna en moeten al gravend hun gangenstelsel verdiepen. Zo ontstaan molshopen en veel mensen 

ergeren zich eraan, vooral als dat in hun gazon, groentetuin of op een sportveld is. Een mol graaft 

gangen van soms 30 tot 60 meter, 150 meter per dag. Er zit structuur in: op jacht naar voedsel gaat het 

graven ongecontroleerd; op jacht naar de vrouwtjes gaan mollenman recht op hun doel af. Tijdens de 

paartijd geven vrouwtjes loksignalen af (“ja ik wil”…). Vrouwtjes staan open voor meerdere mannen. 

De sterkste man die het eerst komt mag het vrouwtje bevruchten. Na de bevruchting gaan de mannen 

terug naar hun eigen gangenstelsel (of even langs bij de buurvrouw). Schatting: 10 mollen kunnen 100 

tot 300 molshopen maken. De grootste hopen markeren het nest. Ritten zorgen voor zuurstof in de 

grond. Het bevordert afwatering, bij overdadige regen maakt de mol een verticale gang, voor afvoer naar 

het grondwater. Een mol  kan een grasveld behoorlijk vernielen. Door hun voedselgedrag zijn mollen  

nuttig in het bestrijden van plagen (emelt, engerling, mobium). Een mol eet dagelijks de helft van zijn 

eigen gewicht op. Veel molshopen duiden op wisselende temperaturen en zijn geen voorteken van een 

op komst zijnde winter. Een mol komt bij hoge uitzondering boven de grond. Soms zwemmen ze van 

het ene naar het andere weiland. Mollen bestrijden is nauwelijks zinvol, voor elke gevangen mol, komt 

er een terug om de gang weer te bezetten. Minder voedsel betekent minder mollen, ze reguleren zelf hun 

populatie. Als het niet echt nodig is, gun de mol zijn/ haar leven en hun nut in het ecosysteem. 

 

Wellantcollege scoort met Natuurtuin de Veenmol. De school werd voor haar natuurtuin 

genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs, een tweejaarlijkse verkiezing, waarbij scholen laten zien 

waarin ze uitblinken. Op 9 februari vond in het stadhuis te Rotterdam de verkiezing plaats voor de 

provincie Zuid-Holland. CSG Goudse Waarden won de eerste prijs met haar bijzondere aanpak van een 

project over de Tweede Wereldoorlog.  Wellantcollege (Natuurtuin) en Livingstoneschool, Gouda, 

(Generation Games) delen samen de 2
e
 prijs. Namens IVN/VvhH onze felicitaties. Uiteraard is zo’n  

prijs een bekroning op het werk, een initiatief van docent Arie van der Schoor. Het stimuleert de 

werkzaamheden. Die zijn er volop. Rond de kerstperiode viel de tuin op door fraaie kerstverlichting. 

Er is inmiddels een ooievaarsnest geplaatst. De bijenstal heeft flink wat honing opgeleverd. De 2 jaar 

oude ringslangbroeihoop is afgegraven en zal opnieuw worden ingericht. De door het weer aangetaste 

infoteksten zijn opnieuw geprint en geplaatst. Snoeiwerk is uitgevoerd. Er zitten duizenden bloembollen 

in de grond die op het punt staan open te springen. Helaas zal een van de eerste vrijwilligers van de 

Veenmol, Piet Menken, dit moois niet meer kunnen beleven. Piet overleed op 23 november, hij 

verzorgde een deel van het schoffelwerk. Er is een gedenkpaal met plaatje geplaatst bij de Honingboom. 

Deze boom staat naast onze zaaibedden (de kraamhoek) van VvhH. Krokussen, winterakoniet, er is al 

volop te zien op de natuurtuin. Binnenkort wordt de kruidentuin opnieuw ingericht. Er komt een plastic 

kas, waarvan wij, voor zaaiwerk en verspenen, gebruik kunnen maken. Ook de groentetuin zal opnieuw 

worden ingericht. Voor afvoer regenwater worden geulen gegraven. Wij nemen onderhoud van de 

heemstrook langs het pad voor onze rekening. Hier zijn vorig jaar zo’n 200 soorten geplant, afkomstig 

van het kraambed. Bezoek de website: www.natuurtuindeveenmol.nl  Of kom eens kijken. 



Heggenlandschappen krijgen een beschermde status om als erfgoed te worden ondergebracht 

bij Unesco. Dezelfde Europese monumentale bescherming verdienen de houtakkers in Boskoop, 

waarvan er ook enkele te vinden zijn in het Zwarte Pad gebied. Graag wil ik pleiten voor dezelfde 

beschermde erfgoedstatus voor de kwekerij kopeinden, de griffel- en stekhoeken. Deze zijn minder 

functioneel en we zien er steeds meer verdwijnen. Tijdens VVV-rondvaarten zijn deze kopeinden van 

toegevoegde waarden nog  te bewonderen. De beplanting bestaat vooral uit opgaande coniferen van 

soms een tiental meters hoog. Het zijn gewilde broedplekken voor zwartkop, fitis, staartmees, merel, 

zanglijster, winterkoning, vink, groenling en meer. Kopeinden zijn vaak opslagplaatsen van overbodig 

materiaal, stenen potten, raamlijsten, hout enz. Ideale schuil- en leefplekken voor kleine zoogdieren als 

wezel, hermelijn, bunzing en egel. Ook voor kleine salamander, gewone pad en rugstreeppad en bruine 

kikker. Een ecosysteem apart. Het zijn private delen op voornamelijk oude kwekerijen. Ze ontbreken op  

jonge bedrijven.  Graag onderzoek naar het behoud van deze unieke kopeinden.  

 

We zijn klaar voor de lente: werkzaamheden Vrienden van het Heempad.  Bij aanhoudend zacht 

weer komt de grasgroei op gang. Hoog tijd voor het zaai offensief  op de nog weinig begroeide plekken.  

Van de zeven (tien liter) emmers die door VvhH in 2016 zijn geoogst hebben er 3 (op afspraak) een 

bestemming. Voor het overige zal naar geschikte plekken worden gezocht in ons doelgebied 

(Zwarte Pad, oevers Snijdelwijk, Spoorberm tussen Zijde en Snijdelwijklaan, Ringdijk). Helaas is de 

geplande natuuruitbreiding (Duivenakker, Schoolakker) er nog niet klaar voor. Van alle 250 verzamelde 

soorten zijn selecties gemaakt om, per soort apart, gezaaid te worden op het kraambed van de Veenmol. 

Verder start vanaf heden de strijd met woekeraars. Het gaat om akkerdistels, brandnetels (op plekken 

waar we ze liever niet hebben), harig wilgenroosje, ridderzuring, kleefkruid, riet en haagwinde. 

Brandnetels zijn nu eenvoudig te verwijderen door ze bij het hart te pakken, waarbij je de soms meters 

lange bovengrondse uitlopers meetrekt. Bij het riet gaan we proberen de jonge spruiten weg te steken, 

waardoor uitgroei ontmoedigd wordt. Dit had vorig jaar op delen van het heempad zichtbaar resultaat. 

Wie ervaring op wil doen met natuurlijk beheer (en tegelijk wil genieten van vogelzang en wat er meer 

te beleven is) die kan zich (na afspraak) bij ons aansluiten. Vrijwilligers zijn welkom en onmisbaar.  

Tijdens dit  werk leer je vogels en planten kennen, werken in de natuur is beleving en leren  samen. De 

beloning, een kleurrijk bloemendecor, zingende vogels en kwakende kikkers. 

 

Waar haal je de tijd vandaan, wordt weleens gevraagd. “Als je weinig TV kijkt, niet puzzelt, je niet laat 

paaien door digitale spelletjes, weinig hebt met facebook, nauwelijks boeken leest, geen netflex in huis 

haalt, wat heb je dan een zee van tijd over om zelf creatieve dingen te doen. Dingen zelf ontdekken. Wat 

een rijkdom als je de resultaten ziet en voldoening om het met anderen te kunnen delen”. 

 

De Coenecoopstrook, tussen Zwanenwater en Snijdelwijklaan, sinds 2014 geadopteerd, grenzend  

aan het plantsoentje Zwanenwater/ Vogellaan ontwikkelt zich prachtig. Krokussen staan in volle bloei. 

De bramen zijn ingekort, de kant opgeknapt. Hondenpoep opgeruimd, bordje geplaatst:Verboden voor 

honden (in die strook). Bordje heeft er 2 maanden gestaan, dus poepen kan weer (volgens sommige 

hondenbezitters). Padden en bruine kikkers gaan massaal naar het water voor hun voortplantingsdrift. 

Het wordt een echte vlinderstrook, ingericht met Buddleya (vlinderstruik) en Sedum (hemelsleutel).  

Intussen is er volop bladontwikkeling van daslook en armbloemige look, deze planten kreeg ik vorig jaar 

van Natuurtuin Koudekerk, waar ze de woekerende soorten gingen uitdunnen. Bij windstil vochtig weer 

kunnen we de zachte knoflookgeur inhaleren als we langs het pad wandelen. Het wordt hier heel mooi. 

Binnenkort zal de rand zich blauw kleuren met vergeetmenietjes, blauwe druif en kruipend zenegroen. 

Aansluitend op dit gebied heeft de Gemeente Alphen een nog deel ingeplant met Buddleya’s. Klasse! 

 

Afspraken met de gemeente en onderhoudsbedrijf zullen binnenkort plaatsvinden inzake ecologisch 

bermbeheer Zwarte Pad, de breedte van berm- en oeverstrook Snijdelwijk en afspraken voor de 

jaarlijkse maaibeurt op Tunnelpad, Heempad en Bijenidylle (Bloemenweide). Wij rekenen weer op een 

fijne samenwerking en het voorkomen van een paar foutjes, zoals vorig jaar op de bloemenweide.  

 

Stemadvies? Stem op de groenste politicus, de natuur verdient het. Kijk op de groene kieswijzer. 



 

Het sneeuwklokje spot met de winter. In januari komen de eerste sneeuwklokjes boven de grond. 

Bij elke zonnestraal zie je ze groeien. Als mini eitjes ontwikkelen de bloemknoppen zich. Als de 

temperatuur aan de 10 graden ruikt gaan de knoppen open. Je ziet ze opeens overal. Valt er  sneeuw 

gaan de bloempjes dicht en steken de knoppen als sneeuwpareltjes boven de sneeuw uit. Ze bevriezen 

nauwelijks, hebben zich flink volgezogen met suikerhoudend vocht, een soort antivries. Het 

sneeuwklokje vermeerdert zich vooral door vorming van bolletjes ondergronds. Er vindt  kruis-

bestuiving plaats door de schaarse insecten op een mooie winterdag. Mieren hebben een  aandeel, 

de zaden hebben zgn. mierenbroodjes, eetbare delen die mieren meeslepen naar hun nest. Daar 

ontkiemen ze en zo kan het voorkomen dat een hele boomgaard gevuld is met duizenden sneeuwklokjes. 

De plant is giftig. Een werkzame stof wordt toegepast bij (beginnend) alzheimer. De plant hoort tot de 

Narcisfamilie, bekend als stinzenplant, maar komt van oorsprong overal in Europa in het wild voor. De 

plant groeit  op beschaduwde grazige plaatsen, bij voorkeur in  boomgaarden en landgoederen. De 

bloem is wit, met groene vlek, reflecteert het UV-licht en zijn zelfs in sneeuw door insecten te vinden. 

Op het heempad stonden de eerste sneeuwklokjes eind januari al in bloei en het worden er jaarlijks meer. 

 

Uitbreiding natuurontwikkeling Zwarte Pad. Er gaat dit jaar van alles veranderen aan het Zwarte 

Pad. De lekkage van de fietstunnel wordt deze zomer hersteld. Voorbereidingen van Station Snijdelwijk 

gaan van start. Het perron zal worden doorgetrokken tot aan de scouting. Helaas moeten er bomen 

wijken voor realisatie van extra parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Hier hebben wij moeite mee, het 

zijn gezonde eiken en beuken en zo’n boomgroep vindt je nergens anders in de omgeving. De markante 

groene plek tussen huizen, gebouwen, parkeerplekken en wegen zijn kenmerkend en zo’n gebied komt 

niet meer terug. Een alternatief (eenvoudig) plan werd ontvankelijk verklaard. We kunnen niet anders 

dan ons erbij neerleggen, maar zijn alert op kansen voor vervangende bomen elders (er was geen 

herplantplicht omdat ze als groep beoordeeld zijn). Naast het Tunnelpad komt nieuwe natuur-

ontwikkeling. Er zijn op het perceel Duivenhouderij van Gebr.Anders twee sloten gegraven, met op het 

middenstuk verbinding met houten toegangsbrug naar het deel duivenhouderij wat tot 2022 kan blijven. 

De schooltuinen van De Akker blijven tot september in gebruik. Vanaf dat moment, najaar 2017, 

ondergaan schooltuinperceel en duivenperceel (werknamen Schoolakker en Duivenakker) 

natuurontwikkeling. Wij blijven alert dat de opgaande elzenrij en andere (hoge) opstand, zoals beloofd  

in het nieuwe natuurplan wordt ingepast. We worden betrokken bij overleg en het geven van suggesties. 

Natuur is hier al en met zorgvuldige inpassing liggen hier prachtige kansen voor versterking.  

 

Eerste natuurwandeling Zwarte Pad. Thema eerstelingen.  Op zaterdag 25 maart start IVN/ VvhH 

haar eerste wandeling van het seizoen. We gaan  op zoek naar de eerste bloemen, luisteren naar 

vogelzang. Letten op de eerste vlinders en andere insecten. Beleef het lentegevoel. We starten op 

Natuurtuin de Veenmol, kijken hoe de natuurtuin en het heempad de winter zijn doorgekomen. Via de 

Ringdijk wandelen we richting kinderboerderij Contactweide, waar de koffie klaar staat. We wandelen 

langs de plek waar bomen gekapt zijn voor toekomstig station Snijdelwijk. Onderweg bezoeken we onze 

eigen Bijenidylle en hopen dat het informatiebord en insectenhotel geplaatst zijn. 

We wandelen langs toekomstige natuurontwikkeling (werknamen Duivenakker en Schoolakker). 

Op de natuurtuin zien we de inrichting van het kraambed, de kruidentuin en de heemstrook. 

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. De natuurtuin is ongeveer 5 minuten vanaf 

station Boskoop, auto’s bij voorkeur daar parkeren. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon. 

 

Wild Flowers is het thema van onze radio uitzending Greenheart Country op vrijdag 10 maart 

(RTV.Krimpenerwaard, 13.00-15.00 uur) en zaterdag 11 maart (Studio Alphen) 19.00-21.00 uur. 

Songs waarin planten symbolisch een rol spelen en/of op titel zijn geselecteerd. Enkele voorbeelden:  

Ramblin’Rose/ Your Love is Like a Flower/ Orchids of Love/ Roses in the Snow/ Water Lily/ You Are 

My  Flower/ Flowers on the Wall/ The Bramble and the Rose/ The Oak and the Laurel enz. 

Tussen de songs door natuurberichten van o.a. IVN Alphen en NVWK Krimpenerwaard. Natuur en 

muziek samen, mijn passie, ons leven. Opgenomen in onze eigen huisstudio. Songs over het leven. 

Thema’s over Birds:  op 14/ 15 april; 28/ 29 april en 7/ 8 juli 2017. Playlist: www.countrygazette.nl  



Bomen in verdrukking bij bomenbeleid Alphen?. Burgers konden meedenken voor opmaak van een 

nieuw bomenbeleid voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Intussen merken we veel beweging op in 

datzelfde bomenbeleid. Beweging daadwerkelijk (met motorzaag) en op papier (in planologie). 

Inmiddels vragen we ons af, is het bomenbeleid er voor behoud en uitbreiding van bomen areaal? 

Of om het bomenbestand af te stemmen op het economisch gewin van de mens (wegen, woningbouw, 

bedrijven)? Een aantal voorbeelden wat zich de laatste tijd afspeelt, al dan niet via publicaties bekend 

gemaakt (ik noem enkel projecten zonder de zin en noodzaak). Wat speelt er zich af?. 

 Een deel van de beuken/ eikengroep moet wijken voor aanleg Station Snijdelwijk Boskoop. 

 Een rij gezonde watercypressen (Metasequoia glyptostroboïdes) moet wijken voor 

herontwikkeling Kalverdans (woningbouw) Kalverdans Boskoop. 

 Een rij gezonde populieren zijn gekapt voor herontwikkeling Voorofsche Zoom, Boskoop. 

 Een deel van het Spoorbos (t.o. Station Boskoop/ achter Wellant) is gekapt. 

 Een beeldvormende boom op het Gouweplein wordt, om niet verklaarbare redenen, gekapt. 

 Bomenkap wilgen onvermijdelijk aan de Nachtegaal- en Leeuwerikstraat Alphen?. 

 Bernhardlaan dicht voor hoognodige bomenkap, wegens ziekte en wegwerkzaamheden.  

 Bomen Bentwoud maken plaats voor vervanging hoogspanningsmasten. 

 Plan Bentwoudlaan stagneert boomplantplannen oostkant Bentwoud. 

 Kaalslag in Snijdelwijk Boskoop (2013), in 2017 nog niet naar wens gecompenseerd. 

 Resolute kap bomen Peppellaantje (achter Noordeinde) een verarming. 

 Geen compensatie voor kap bomengroep nabij station Snijdelwijk. 

 

Natuurlijk is bovenstaand een eenzijdige belichting. Er zijn wel degelijk bomen geplant in de periode 

vanaf de fusie. Onduidelijk is hoeveel, waar en hoeveel er nog in de planning zit. Wat moet er nog meer 

wijken voor woningbouw en wegenaanleg?. Wat heb ik over het hoofd gezien? Er is een bomen-app die 

alle gegevens over bomen in de gemeente openbaar maakt. Slechts en enkele kenner zal hier wegwijs 

(bomenwijs) uit worden. Alphen moet Groene Stad met Lef worden? Dan moet men eerst stoppen met 

kappen van bomen  voor wegen-, woningbouw en industrie.  Dan moet men in snel tempo het 

bomenareaal flink uitbreiden, herplant uitvoeren, verdubbelen waar mogelijk. Een boom is in een 

handomdraai gekapt. Een jonge boom heeft 20 jaar nodig om beeldvormend te zijn. Struiken langs 

snelwegen vangen fijnstof op, zet ze dan ook neer, het liefst waar industrieën het beeld langs wegen 

verstoren. Wat is er belangrijk aan bomen? Mooie kop boven activeren van burgers om mee te 

denken. Dat kan dus ook gaan over minder bomen, meer wegen en verkeerplaatsen. Alphen aan den 

Rijn moet meer lef tonen, met inspraak van deskundigen, waar en hoeveel en vooral hoe snel er meer 

bomen moeten komen om een droom werkelijkheid te laten worden: een Groene stad met lef. Geef de 

boom het eerste recht. Alleen met duurzaamheid, natuur en meer (veel meer) bomen is dat te bereiken. 

 

IVN Alphen is ook gesprekspartner bij het opstellen van een nieuw Bomenbeleid, evenals in het 

meedenken bij infrastructuur (IVN werkgroep Planologie). Bij deze laatste werkgroep heb ik me 

aangesloten om mee te denken in situaties in en rond Boskoop. Hoofddoel, het verbinden van natuur en 

uitbreiding van bomenareaal, alert zijn bij plannen, waterkwaliteit en recreatieve mogelijkheden. 

 

De Koekoek is gekozen tot vogel van het jaar 2017. Deze vogel is slachtoffer van het vervroegde 

broedseizoen. Het is een van de laatste soorten die vanuit Afrika naar onze streken komt. 

Als ze hier arriveert is hun slachtoffer, vooral rietzanger, karekiet en heggenmus, al broedgevorderd.  

Het horen van de koekoek is een zeldzaamheid geworden in Bentwoud en Zwarte Padgebied. De keuze 

is een samenwerkingsvoorstel van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland. 

 

Platte wielspin is gekozen tot spin van het jaar. Deze spin is verwant aan de kruisspin, maakt een 

minder opvallend web en is vooral ’s nachts actief. De spin kruipt overdag weg in spleten, onder schors 

en is niet zeldzaam. Het afgeplatte lichaam helpt bij die verborgen leefwijze. Vanaf maart kan je deze 

spin met zaklantaarn gemakkelijk vinden. Ook deze spin krijgt dit jaar extra aandacht. 

Dit was het weer voor deze keer. Samenstelling: Hans van Dam, Boskoop, 1 maart 2017.  

 


