
Heempad Journaal  (HPJ)  nummer 36  (6e jaargang) – 15 nov. 2019  
 
Beste lezers, welkom in de wereld van natuur en milieu dichtbij huis. Het HPJ is een regelmatig 

verschijnende nieuwsbrief van en voor Vrienden van het Heempad (VvhH), relaties en 

belangstellenden. Als werkgroep zijn we gerelateerd aan het IVN Alphen aan den Rijn. Het HPJ 

is een publicatie op eigen initiatief, bedoeld voor communicatie en het delen van informatie. 

Onze nieuwsbrief biedt een samenvatting van wat overal op internet, via bladen, tijdschriften en 

te veel kanalen te vinden is. Nieuws dat vaak ontglipt doordat men door de hoeveelheid “door de 

bomen het bos niet meer ziet”. Ons doelgebied is het Zwarte Padgebied in Boskoop, onze blik 

gaat verder, want de natuur kent geen grenzen. Deel deze nieuwsbrief met anderen. Eerdere 

HPJ’s zijn te vinden op www.countrygazette.nl. Tip: print de brief uit en lees hem in alle rust en 

ontspanning op het moment dat het u uitkomt. Nieuws, vastgelegd op papier vervliegt niet.    

Reageren, bijdragen leveren of afmelden kan: janny@countrygazette.nl 

 

Het was een goed paddenstoelenjaar, ook in het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen. 

Door afsluiting van Gouwebos oost, vanwege de essenkap werd onze excursie op 19 oktober 

verplaatst naar het westelijk deel. Tijdens het voorlopen werden we al positief beloond. Voordat we 

in het Gouwebos kwamen werden we verrast met de elzenkrulzoom en de stinkparasolzwam. 

Tientallen meters voorwaarts op het Lindenlaantje zagen we links en rechts een tiental soorten met 

prachtige namen, zoals witte satijnvezelkop, oranjebloesemzwam, blauwgrijze schorsmycena, 

paarse schijnridderzwam en de gewone fopzwam.  Waar we natuurlijk naar uitkeken was de 

vliegenzwam en die vonden we ook, evenals de verwante parelamaniet. Aan de wandeling werd 

door 20 personen deelgenomen, die unaniem genoten van de magische schoonheid.  Een actieve 

paddenstoelenzoeker  nam ons mee naar een plek die wij vast over het hoofd hadden gezien. Langs 

een strook, iets vanaf het pad lagen over tientallen meters enkele boomstammen. Het was hier een 

waar paddenstoelenparadijs. In totaal zagen we tijdens deze excursie zo’n 30 soorten. Na alle regen 

kwam de zon op deze dag als een geschenk. Noteer alvast: op zaterdag 17 oktober 2020 gaan we 

deze plek in het Gouwebos uiteraard weer bezoeken ( bedankt voor de tip, Herman). 

Noot: enkele dagen later kregen we een mail dat er nabij een judasoor een horloge was gevonden. 

Als iemand weet van een vermissing, laat het ons weten, wij melden het aan de vinder. 

 

Eindejaars Plantenjacht in het Zwarte Padgebied Boskoop. 

FLORON organiseert deze winter voor de 5
e
 maal de Eindejaars Plantenjacht. Dit zijn de regels: 

kies een moment tussen 25 december en 3 januari, met goed weer voor een wandeling. Noteer 

gedurende een uur de soorten wilde en verwilderde planten die nog in bloei staan. IVN Vrienden 

van het Heempad haken in op dit initiatief. Als datum hebben we gekozen voor vrijdag 27 

december van 14.00-15.00 uur, met als reservedatum zaterdag 28 december, zelfde tijd. Startplaats 

is kinderboerderij de Contactweide, Snijdelwijklaan (nabij Station Snijdelwijk). We kijken als 

groep wat er nog bloeit. Er wordt een ‘afvinklijst’ gemaakt, wij geven het eindresultaat door aan 

FLORON. Hoe kan men deelnemen? Geef naam, e-mail en telefoonnummer door bij aanmelding, 

graag vóór 22 december, aan: janny@countrygazette.nl  Meer info: Hans van Dam, 0172 214775 

Bij vorst of sneeuw gaat de plantenjacht niet door en volgt een persoonlijke afmelding per e-mail.  

 

Vorig jaar werden nog 50 plantensoorten in bloei waargenomen in dit gebied. 

De top 10 van FLORON in 2018 was in volgorde: 1 madeliefje/ 2 straatgras/ 3 vogelmuur/ 4 klein 

kruiskruid/ 5 herderstasje/ 6 paarse dovenetel/ 7 duizendblad/ 8 paardenbloem/ 9 kropaar/ 10 

gewone melkdistel. Er deden (landelijk) 633 deelnemers mee. Zij verzorgen 1130 tellingen. Er 

werden 18465 planten geteld en dat komt op een gemiddelde van 16 soorten per telling. 

Tijdens een (persoonlijke) telling vond ik  nog ruim 50 soorten in het Zwartepad gebied. 

 



Excursieschema 2020  IVN/ Vrienden van het Heempad Boskoop. 

Noteer de data alvast in uw agenda voor volgend jaar. Kijk voor de uitgebreide versie op de 

website van IVN Alphen aan den Rijn. Ook via het HPJ worden de excursie verder toegelicht. 

Onze wandelingen duren 2 à 2 ½ uur. Startpunt en terugkomst bij de Contactweide, tenzij anders 

vermeld. Bij de kinderboerderij is een ruime parkeerplaats en gunstige ligging nabij station 

Snijdelwijk. Sanitaire voorzieningen bij de kinderboerderij (voor koffie neem muntjes mee € 1,-). 

 

Zaterdag 28 maart 10.00-12.00 uur: Prille lente in het Zwarte Padgebied. 

Tijdens deze wandeling zien we hoe “ons doelgebied” de winter is doorgekomen. 

Zaterdag 25 april 10.00-12.00 uur. Stinsenplanten op het Heempad en omgeving.  

Ook aandacht voor de vogels die aan het broedseizoen zijn begonnen. 

Zaterdag 9 mei 10.00-12.00 uur: Vogelzangfestival in het Gouwebos.  

Vanaf de ringdijk hebben we goed zicht op het weidevogelgebied Voorofsche Polder. 

Zaterdag 16 mei 10.00-12.00 uur: Vaartocht langs houtakkers in de Biezenpolder. 

Met een bezoek aan de biologische kwekerij van Fred Booy en wandeling door houtakkers. 

Zaterdag 30 mei 10.00-12.00 uur: Fietstocht door het Bentwoud vanaf de Contactweide. 

Tijdens deze route zien en horen we o.a. veldleeuwerik, bruine kiekendief, fitis en koekoek. 

Zaterdag 6 juni 10.00-12.00 uur: Polderflora route, start vanaf de camping. De historische route 

loopt via Bedelaarsbos, Spijkerboorsekade, Compierekade en Rietveldsepad. 

Zaterdag 27 juni 10.00-12.00 uur: Bloemenroute Zwartepad gebied. Via Heempad, Linnaeuskade, 

Schoolakkerbos komen we bij het Margrietenveld bij station Snijdelwijk. Lentebloei op z’n mooist. 

Zaterdag 11 juli 10.00-16.00 uur: Imkerijdag op de Veenmol. Maak kennis met de imkerij en 

geniet van alle moois op natuurtuin en heempad. Gidsen vertellen doorlopend wat er te zien is. 

Zaterdag 29 augustus 10.00-12.00 uur: Natuurapotheek in het Zwarte Padgebied. Op zoek naar 

planten met helende werking op Heempad, Linnaeuskade en Schoolakkerbos. 

Zaterdag 26 september 10.00-12.00 uur: De herfst krijgt kleur. De route loopt langs 

natuurvriendelijke oevers Snijdelwijk en de als kruidentuin ingerichte Coenecoopstrook. 

Zaterdag 17 oktober 10.00-12.00 uur: Paddenstoelen zoeken in het Gouwebos. We gaan de 

mooiste plekken van vorig jaar onthouden en gaan zien of de paddenstoelen er weer staan. 

De Eindejaars Plantenjacht van FLORON zal weer plaatsvinden tussen kerst en Nieuwjaar. 

 

Bekijk het totale excursie overzicht 2020 op ivn.nl/alphenaandenrijn of volg de activiteiten op: 

facebook.com/ivn.alphenaandenrijn. Beleef de natuur met het IVN, voor € 24 p.jr. ben je lid. 

 

De traditionele IVN Nieuwjaarswandeling vindt plaats op zondag 5 januari 2020 van 14.00-

16.00 uur. Deze wandeling start vanaf gebouw de Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15 in Alphen 

aan den Rijn. Om 13.30 uur staan koffie, thee en chocolademelk klaar. Een mooi moment om na de 

gezellige feestdagen een frisse neus te halen en elkaar een goed jaar toe te wensen. Je kunt die dag 

kennismaken met (mede)leden van IVN Alphen en BC Veenweiden. Ook niet-leden zijn welkom. 

Tijdens de wandeling door het Zegerslootgebied gaan we kijken bij de plek waar het Prinses 

Irenebos gaat komen, te realiseren rond de Nationale Boomfeestdag op 18 maart 2020.  

 

Komt er een pijpleiding voor Heineken? Dit om het bier vanaf de brouwerij in Zoeterwoude naar 

een terminal achter de sluis bij Gouda  te pompen? We lazen deze suggestie in een ingezonden stuk 

van Robert Hagendoorn in de Groene Hart Koerier. Het kan een ontlasting zijn voor containervaart 

en vrachtverkeer over de Gouwe en op de Zijde. Naar mijn idee een gouden tip. Wat met drinkwater 

kan moet toch ook voor bier kunnen? We lezen de ingezonden stukken van Robert Hagendoorn 

graag omdat ze scherp, realistisch en (vaak) op de praktijk gericht zijn. Laat men dit idee eens gaan 

onderzoeken op serieuze haalbaarheid. Onze bejaarde Boskoopse Hefbrug kan de rust op de Gouwe 

goed gebruiken en bij calamiteiten kan de bierstroom van Heineken onverminderd doorgaan.  



 

Het Dorp Boskoop is geblokkeerd. 

Het zal streekgenoten niet ontgaan zijn, maar sinds 10 oktober gaat onze historische hefbrug niet 

meer op en neer voor scheepvaart en verkeer. Auto’s moeten omrijden via Waddinxveen of 

Hazerswoude. Voor het fiets en voetvolk is een tijdelijke pontonbrug over de Gouwe gelegd. 

Boskoop’s saamhorigheid is groot, er wordt geklaagd en ook wat geplaagd “rijp voor oud ijzer” of  

“laat hij vannacht maar instorten”. Allerlei varianten op nieuwe oeververbindingen worden 

geactualiseerd. Gedupeerde kwekers (die hun route van oost naar west geblokkeerd zien) stelden 

zelfs voor om met spade en schop alvast aan de tunnel te beginnen. Kans is dat een oplossing 

dichterbij komt. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmiddag, georganiseerd door VVV Boskoop i.s.m. 

Fred Booy (Tuinpad Rijneveld) zette een afvaardiging van de Boskoopse Gouwe Sanghers het 

Boskoop’s Volkslied in. Op hun repertoire staat ook een variabele versie van Het Dorp (van Wim 

Sonneveld)  met een op locale gebeurtenissen aangepaste tekst, zoals tijdens het bezoek van de 

vorstin (in een ver verleden), een boottocht van het rode kruis en een nieuwjaars instuif.  

Van Kees Vreeburg ontving ik de tekst met verschillende varianten, aangevuld met een 

geactualiseerd laatste couplet. Met toestemming van de maker, Kees Vreeburg, wordt een deel 

van de tekst opgenomen in het HPJ.   (Lees van links naar rechts en zing het mee). 

 

Thuis heb ik nog een oude plaat   Waarop een dorp getekend staat 
Een draaibrug en een oud hotel  Een kroeg een kerk een vergezicht 

En op de stoep een aardig wicht  ’t is Boskoop ach u kent het wel 

 

Dit dorp ik weet nog hoe het was  Met kwekerskinderen in de klas 

Een schouw geboomd door smalle sloten Een raadhuis met een plein ervoor 

Een pad tussen kwekerijen door  Waarop iemand rustig zit te poten. 

 

En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de buxus en de hei (refrein) 

Ik was een kind hoe kon ik weten  Over vijftig jaar is dit voorbij 

 

Wat leefden ze eenvoudig toen  Het loodsje op de tuin was groen 

Met aardbeimandjes in een hoek  De graaf en riek goed ingevet 

Hingen gezamenlijk in een rek  En over entwas lag een oude doek 

 

En kijk hoe dat veranderd is   De volle grond is wat ik mis 

Een pothoek is er voor gekomen  Een glazen kas staat op de tuin 

Het zicht in Boskoop is niet meer ruim Je kunt van vroeger enkel dromen 

 

(Herhaal refrein) 

 

Nu sta ik voor de hefbrug stil  k’Weet niet of die naar beneden wil 

Want anders kan het wel even duren  Mijn vrouw wacht met het middagmaal 

En het is de vraag of ik dat haal  De klok slaat al twaalf uren 

 

In Boskoop ging iets goed verkeerd  Het hele dorp is geblokkeerd 

Zowel op weg als over water   Geen oeververbinding in ’t verschiet 

Dat wil de provincie echt nog niet  Boskoop zit wel met een kater 

 

En als het roest is weggehaald  en de werklieden zijn betaald 

Komt groot onderhoud de boel ophouden Ach geef ons toch die tunnel vlug 

Of anders maar een nieuwe brug  De ouwe kunnen we niet meer vertrouwen. 



 

Boskoop heeft een prachtig koor met mannenstemmen, de Gouwe Sanghers. Dit geeft kans 

voor ludiek protest. Er wordt teveel getwist, plannen gemaakt, afgekeurd, uitgewist en afgewacht.  

Mannen pak de kans, verhef je stem ludiek en onverwacht, maak indruk en met volle kracht.  

Ga het zingen om aandacht af te dwingen.  Tijdens de aubade op het dorpsplein, als onderbreking 

tijdens gemeentelijk of provinciaal overleg. Misschien zelfs op het Malieveld? Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie of in het rosarium, ook op een rondvaartboot klinkt het fijn. Zelfs de Berlijnse 

muur mocht wijken,  verbindt ons dorp weer van oost naar west, dat is Boskoop op zijn best. Die 

pot met geld is er, welgeteld, zet de Bentwoudlaan op de lange baan, of voorgoed uitgesteld?.  

 

Nationale Boomfeestdag 2020.  Voor Alphen aan den Rijn ligt er dit jaar een voortrekkersrol. 

Noteer de datum: woensdag 18 maart. Thema is: Bomen geven energie. Het gaat hier om 

bewustwording, klimaat en natuur. Kerntaak is het aanleggen van het Prinses Irenebos in het 

noordelijk Zegerslootgebied. Zo’n 400 kinderen van het basisonderwijs (uit alle kernen) gaan ruim 

2000 bomen aanplanten. Educatief zal dat worden ondersteund door IVN Alphen en fysiek door de 

gemeente. Er wordt veel aandacht van de (nationale) pers verwacht. In de week vooraf ontvangen  

IVN en andere instanties diverse scholen voor spel en educatie met bomen als onderwerp. 

Er zijn plannen voor een bomenzoekkaart voor de jeugd. Samen met Gemeente, Schaapskooi, 

Kinderboerderij en Bij Hen wordt een belevingspad aangelegd vanaf de parkeerplaats naar de plek 

van het Prinses Irenebos. De activiteiten lopen gedurende de week waarin de boomfeestdag valt.  

IVN Natuurkiekers maken een fotoverslag. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart en is 

communicatie tussen belanghebbende partijen begonnen. Wij volgen het proces via het HPJ. 

 

Hoe profiteren andere dorpskernen van de Boomfeestdag?  (kritisch bekeken). 

Omdat veel zich afspeelt in het noordelijk Zegerslootgebied, is deze vraag voor de hand liggend. 

Intussen worden veel bomen gekapt, niet enkel essen, maar ook voor woningbouw en wegenaanleg. 

Het is de vraag of we er in getallen (aantallen bomen) echt op vooruit gaan. De jonge bomen (vaak 

nog sprietjes) staan in omvang niet in verhouding van hetgeen wordt gekapt. Er gaan geluiden dat 

ook in het Zegerslootgebied groot onderhoud gaat plaatsvinden (welke verborgen kap zit hierin)?  

Wij hebben nog wel wat suggesties om mee te dingen in de beschikbare pot met geld. 

Naast beschermwaardige bomen ook markante boomgroepen en lanen als zodanig erkennen. 

Een inhaalslag maken van achterstallig onderhoud (beschermde) houtakkers, zowel van gemeente 

als particulieren. Een publieksfolder maken over bomen. Meer (opgaand) groen in nieuwe 

woonwijken. Natuurschoolpleinen stimuleren. Wandelverbindingen op recreatieplekken begaanbaar 

maken voor minder validen (zoals aanpassing van moelijk toegangbare paden op Schoolakkerbos, 

Zwarte Pad). Meer bomen op industrieterreinen en verrommelde plekken. Verbindingen maken 

tussen groene gebieden. Trek een groene bomen buffer vanaf het Bentwoud door het ITC/ PCT 

terrein Hazerswoude naar het noordelijk veenweidegebied. Het kost wat, maar ook de natuur heeft 

rechten, mens en natuur recht op een gezond klimaat. En er wordt een groene verbinding gelegd. 

Denk breder dan  grenzen (Bentwoud en Gouwebos verbinden, het doortrekken van de Rotte indien 

mogelijk). Een groene buffer aanleggen tussen de (helaas) geplande Bentwoudlaan en woonwijken, 

zoals Snijdelwijk (fijnstof en geluidsoverlast). Spaar rommelhoekjes, goed voor de natuur. 

 

Film over bomen van Monique Smulders in filmhuis Parkvilla, Alphen aan den Rijn.  

Na eerdere films over natuur in eigen omgeving heeft Monique Smulders voor haar nieuwe film het 

thema bomen gekozen. Past goed in het kader van voorbereidingen voor de Nationale 

Boomfeestdag. De educatieve film gaat 3x vertoond worden in het filmhuis Parkvilla. Aansluitend 

worden er excursies gekoppeld aan de voorstellingen. Data worden later bekend gemaakt. Op 

dinsdag 14 januari is er een voorvertoning in Gebouw De Vlinder (Burg. Bruins Slotsingel 15) 

speciaal voor IVN gidsen, coördinatoren en werkgroepleden (20.00-21.30 uur). 



 

Bomen geven energie, met dat thema wordt niet bedoeld om onze houtkachels deze winter extra 

hard op te stoken om de buurt uit te roken. Voor de biomassa zag men economisch kassa maar na al 

die dromen bleek: dit kost wel heel veel bomen. Bomen uit het regenwoud, verschepen van 

pallethout is geen goed idee, dit goedbedoelde plan is fout, dus weg ermee.  

 

Terugblikken 2019 IVN Vrienden van het Heempad. 
We kunnen terugzien op een mooi jaar met wisselend succes. Op 30 maart verraste de lente ons 

aangenaam en met 18 deelnemers maakten we een goede start. Ondanks het vroege tijdstip was er 

veel te zien en te horen. Het maarts viooltje en de anemoon kleurden onze gebieden blauw,  

vogels hadden de lente al in de bol en de vele rozetten gaven aan hoe mooi de lente ging worden. 

 

Stinsenplanten was het thema op 20 april. En die stonden er langs het Heempad: krokus, narcis 

sneeuwklokje, bosanemoon, gele anemoon, daslook en voorjaarshelmbloem. De ‘ereprijs’ werd 

symbolisch uitgereikt voor de plant met de beste prestatie: de goudgekroonde moeraswolfsmelk. 

 

Herkennen van vogelzang deden we op 11 mei. Wat ging er fout dat we slechts enkele deelnemers 

telden?  Ja, het was koel, er waren veel activiteiten elders, maar vogelzang verdient meer aandacht. 

Dat doen we volgend jaar over met veel meer mensen (noteer: zaterdag 9 mei). 

 

Engelen bestaan nog, dat bleek toen we de Vaartocht Biezenlanden op 18 mei op ons programma 

hadden. Alles was in goede voorbereiding, met een groep van 12 mensen werd aan de wal op de 

boot gewacht. Die boot kwam er, maar niet die van ons (de motor had het begeven) maar die van de 

VVV die een proefvaart deed voor een andere activiteit een week later. Voor initiatiefnemer Gerard 

was het een stressvolle dag, maar de ‘engelen van de VVV’ bezorgden deelnemers een goede tocht. 

 

Polderflora wandeling door historisch weidegebied groeit uit tot een van de mooiste excursies 

van het seizoen. Na gastvrije ontvangst van campingbeheerders, Jeannette en André, liepen we door 

eeuwenoud weidegebied via Bedelaarsbos, Spijkerboorsekade, Compierekade en het Rietveldsepad. 

In dit gebied, nabij het Zaanse Rietveld, is veel natuurontwikkeling en zijn naast weidevogels ook 

zangers te horen zoals spotvogel, tuinfluiter, grasmus en tjiftjaf. En inheemse polderflora. 

 

Eetbare planten op de natuurtuin. Op deze zomerse zaterdag, 29 juni, was de kruidentuin op haar 

mooist en geurde extra omdat planten het op prijs stellen bewonderd te worden. Het werd ruiken, 

proeven en plukken op de kruidentuin. Datzelfde beleefden we ook tijdens de Imkerijdag op 13 juli 

die dit jaar voor het eerst op de natuurtuin werd gehouden. Een mooi begin van een nieuwe start. 

 

Genietmiddag voor visueel beperkten en hun buddies. Deze extra wandeling vond plaats op 24 

augustus, met slechts 6 deelnemers, hun buddies plus 2 honden. Maar er werd dubbel genoten. De 

wandeling ging over de natuurtuin, heempad, de vernieuwde Linnaeuskade en het Schoolakkerbos. 

 

De natuurapotheek had weer veel belangstelling. Op deze laatste dag van augustus was het zonnig 

en warm, de groep was daardoor wat minder actief maar dat werd goedgemaakt door plantenweetjes 

en anekdotes van onze gastgids en verhalenverteller Paul Ruben. 

 

De herfstwandeling van 28 september bleek door de voorspelde regen een illusie, er kwam slechts 

een optimist op de fiets. De regen,bleef uit. In plaats van het rondje Zwarte Pad, fietsten we een 

rondje Gouwebos om de situatie van de  essenkap in ogenschouw te nemen en alvast te zoeken naar  

paddenstoelen. Hoe dat was, daarmee begonnen we deze nieuwsbrief. Volgend jaar hebben we weer 

veel mooie excursies, vol verrassingen, en u kan er bij zijn, noteer de data (zie elders).  



 

Er waren ook afgelastingen. Op 8 juni ging de Fietstocht Bentwoud niet door vanwege regenbuien 

en harde wind.  De nachtvlinderavond op de Veenmol (6 september) werd voor VvhH ‘gekaapt’ en 

had achteraf door regen ook niet doorgegaan. De excursie Zwarte Pad van november ging niet door  

(tijdig vermeld).  Door maaibeurten waren er niet veel bloemen en na alle strubbelingen met de 

Veenmol hadden we het ook wel gezien. We waren moe, het was nat en de fut was er (even) uit. 

 

Terugblik op werkzaamheden (Vrienden van het Heempad). Er zijn goede afspraken gemaakt 

met de gemeente voor bermbeheer en die werden grotendeels naar wens uitgevoerd. Bij evaluatie 

geven wij nog wat verbeterpunten aan voor volgend jaar. Zeer tevreden zijn we over de aanpak van  

beheer voor de nieuwe kavels (Schoolakkerbos en Natuurspeelplek Duivenkavel) door het 

Boskoops bedrijf: de Groene Golf. Wij hopen en wensen dat zij ook voor volgend jaar de 

aanbesteding krijgen. Doe er het Margrietenveld bij station Snijdelwijk er dan maar bij. Het bedrijf 

uit Houten (of Nieuwegein) leverde minder secuur werk en waren wat achtelozer met opruimen 

(maaisel en slootvuil bleef wat lang liggen). Maar uiteindelijk kwam ook hier alles goed. Door 

uitstel van de zomer maaibeurt (juli) groeiden grote kaardenbollen tot manshoogte uit en lieten (in 

augustus) hun vele zaden vallen. Daar krijgen we in 2020/ 2021 veel werk van om deze in te tomen. 

Op de Linnaeuskade (ringdijk) ging het beheer volgens afspraak naar wens.  

  

Op het Heempad hebben we uit de berm veel riet geknipt en dat had goed resultaat, na 10 jaar is 

het heempad gevormd tot een stabiel geheel wat we voor ogen hadden. Het bedrijf uit Houten/ 

Nieuwegein heeft met goede inzet ook de sloot tussen pad en houtakker geschoond. Helaas laat de 

akkerzegge zich niet temmen, volgend jaar zal de sloot weer dichtgroeien. Ook het riet komt weer 

terug, dat wordt weer knippen. Riet is goed voor de kleine karekiet en de rietzanger, van beiden zijn 

broedplekken opgemerkt. Jaap van Dam hoorde de Cetti’s zanger tussen natuurtuin en heempad. 

 

Ons werk op de Natuurtuin is beëindigd,  eind oktober hebben we een gewenste soorten van de 

kruidenhoek overgebracht naar de Coenecoopstrook en andere gebiedjes. Het was niet onze keuze 

maar de sfeer was niet goed en verschil van inzicht leidde tot dit besluit. Het voordeel is dat we 

extra tijd hebben om alle andere gebieden beter te begeleiden. Ons team groeide en met hulp van 

Wil, Anja, Maidy en Anneke gaan we van 2020 iets moois maken van het Zwarte Pad gebied. Extra 

hulp zal nodig zijn voor beheer van houtakkers en elzenhagen, waarvoor gesprekken gaande zijn. 

 

Cichorei floreert op de Linnaeuskade, maar niet op de plek waar wij dat willen. Toen we in april 

onze geoogste zaden uitstrooiden op de keiharde en kurkdroge ringdijk, was de verwachting van het 

welslagen niet groot. Met de eerste heftige buien in juni kwam daar verandering in. Duizenden  

zaadjes ontkiemden, maar die waren met de regen naar beneden gespoeld. In de laagte langs het 

verharde pad in het opgebrachte zand vonden cichorei, margriet en wilde peen de ideale plek om te 

ontkiemen. Afspraak met de gemeente is dat juist die eerste strook kort wordt gehouden. Zolang weer 

en temperatuur het toelaat brengen we een deel van dit plantgoed over naar geschikter plekken. 

Verwijderen van ridderzuring en akkerdistel is grotendeels gerealiseerd op de nieuwe kavels. 

 

Voor onze buitenwerkzaamheden nadert de periode van onze winterslaap, tenzij zacht 

winterweer ons uitnodigt erop uit te trekken. Binnenshuis ben ik klaarwakker voor het ordenen van  

de informatiestroom, artikelen schrijven, muziekprogramma’s samenstellen voor Studio Alphen, 

RTV Krimpenerwaard en Crossroadscountryradio. Daarin muzikale thema’s over rivieren, een paar 

kerstspecials en veel songs gerelateerd aan winter, sneeuw, kou, regen, storm, bomen, bloemen, 

vogels, trucks en treinen. Kijk voor onze muzikale activiteiten op www.countrygazette.nl/ 

greenheartcountry. Leuk om een keer te luisteren?  Graag tot de volgende HPJ. 

Hans van Dam (samenstelling)/ Janny van Dam (verzending)/ Boskoop, 14 november 2019.  


