
 

Heempad Journaal  (HPJ) nr.47 (11e jaargang) 28 januari 2021  

 

Welkom in de wereld van de natuur dichtbij huis. Het HPJ doet verslag van onze belevingen, van 

het werk van onze IVN groep Vrienden van het Heempad. We melden de ontwikkelingen, geven tips, 

blikken terug maar zien vooral een jaar met nieuwe kansen voor ons. Onze insteek is positief, kijk 

vooral wat er wel kan en pak dat met beide handen aan. We sluiten onze ogen niet voor de realiteit, 

de ellende voor velen, de beperkingen die iedereen raakt en vooral de contacten die we missen. 

Weet waarvoor de beperkingen zijn gezondheid) en probeer de positieve dingen aan te grijpen om 

ook die andere crisis (het klimaat) te weerstaan, alleen samen kunnen we het aan. 

Het HPJ is onze vorm van communicatie voor geïnteresseerden in natuur, klimaat en ons werk. 

Samenstelling: Hans van Dam. Verzending: Janny van Dam. Reacties: janny@countrygazette.nl  

 

Huishoudelijke mededeling. We kregen signalen dat (waarschijnlijk) velen ons het vorig HPJ niet 

hebben ontvangen. De oorzaak is ons niet bekend. HPJ nummer 46 verscheen op 1-12-2020. Als de 

volgende onderwerpen in die uitgave voor u onbekend zijn, dan heeft u  die uitgave gemist. 

Een greep uit de onderwerpen: Natuur gaat in winterslaap/ Goede afspraken groenbeheer/ Terugblik 

op zomer vol bloemen/ Eindejaars Plantenjacht/ December, tijd van bezinning/ Statiegeld Alliance 

start campagne/ Gemeenten mogen weer met gifspuit…/ Wat er allemaal nog wel kan. 

Het kan natuurlijk dat u aan lezen niet ben toegekomen, maar als dit – als trouwe lezer – niet 

bekend voorkomt, vraag erom, janny@countrygazette.nl en wij sturen HPJ nr.46  alsnog toe.  

Een  ontvangstbericht stellen we zeer op prijs. Geen tijd of interesse? afmelden kan ook.  

 

Eerste tekenen van een naderend voorjaar. Die zagen we al tijdens onze eindejaars-plantenjacht. 

In de berm van het Zwarte Pad Boskoop vonden we op 28 december al speenkruid in bloei. Een 

dotterbloem bloeide op het Heempad en langs de spoorbaan dag- en avondkoekoeksbloem. 

Nu, eind januari, laat een blauwe anemoon zich zien, is de grote centaurie nog in bloei en denkt een 

slanke sleutelbloem dat het al lente is. Op het bloemenveldje staan al ongewoon veel echte 

koekoeksbloemen. Sneeuwklokjes zien we tussen de (natte) sneeuwvlokken door,  krokusknoppen 

kleuren, madelieven schitteren, bermen blijven groen, bladrozetten ontwikkeling zich. Merels, 

roodborstjes en koolmezen zingen. Meerkoeten verjagen waterhoentjes, eendenmannen jagen achter 

de vrouwtjes aan, overal paarvorming in de natuur. Hun avondklok gaat in als het donker wordt. 

Dagen lengen, de zon komt hoger. We groeien naar de lente toe. Wat een mooi vooruitzicht. 

 

FLORON’s Eindejaars Plantenjacht. Tussen 1
e
 kerstdag en 3 januari trokken 900 

natuurliefhebbers er op uit om een uur te gaan wandelen en te zoeken naar nog bloeiende planten. 

Deelnemers aan deze 7
e
 eindejaars plantenjacht vonden gemiddeld 14,9 plantensoorten. 

Uitspringers waren er in Hoek van Holland, waar Karel Gort 77 soorten scoorde (hoogste aantal). 

In Nieuwkoop kwam Jick Brandes tot bijna 50 bloeiende planten (AD Natuur om de hoek). 

In totaal zijn 624 wilde of verwilderde plantensoorten geteld. Dit is de top 5 met elk meer dan 

duizend waarnemingen: 1 Madeliefje  2 Straatgras  3  Klein Kruiskruid  4 Vogelmuur 5 

Herderstasje. Alle 25 meest getelde soorten, landelijk, kwamen ook in onze lijst voor. Onze telling 

kwam uit op 63 soorten en daarmee zaten wij ook in de topgroep. Dit is zeker mede een verdienste 

van onze werkgroep IVN Vrienden van het Heempad, Boskoop en daar zijn we trots op. Helaas 

geen groep deze keer, maar 1 op 1 (Miep Munninkhoff en Hans van Dam) werd op 28 december de 

Zwarte Pad route afgelegd. Dit zijn de meest bijzondere waarnemingen: absintalsem/ bernagie/ 

blaassilene/ echte koekoeksbloem/ gele ganzenbloem/ gele kamille/ hartgespan/ gewone margriet/ 

moederkruid/ muurleeuwenbek/ robertskruid/ ruige fijnstraal/ hoge fijnstraal/ slanke sleutelbloem/ 

speenkruid/ wilde ridderspoor/ peen/ venkel/ zwarte toorts. Hopelijk volgende keer weer als team. 

 



 

Onze woonwijk Vogellaan/ Zwanenwater ‘vierde’ in december 2020 haar 50
ste

 jaar.  

Van weiland naar woonwijk, letterlijk opgebouwd op klei, een afgegraven veengebied, als 

droogmakerij ruim vijf meter onder Normaal Amsterdams Peil (N.A.P. – 5,5). Wij hebben het 50 jaar 

mee beleefd, onze kinderen zijn er opgegroeid, we hebben de ontwikkeling van zandbak naar 

prachtige natuurspeelplek meegemaakt. De bomen op zien groeien tot wat elders een ‘tiny forest’ 

wordt genoemd. Een speelbos voor de jeugd en een gezonde long voor opvang van fijnstof.  Wij 

hadden het geluk om mede onze groene omgeving te kunnen vormen en te mogen beheren. We 

hebben velen zien komen en ook weer zien gaan. Eigenlijk zijn wij (met twee anderen) nog de enig 

overgebleven oorspronkelijke bewoners. De ongeveer 50 woningen werden eind 1970 werden 

afgeleverd. Wij hebben het geluk dit plekje te hebben gevonden, er te hebben geleefd en hopen er 

zolang mogelijk te kunnen blijven leven. Fijn dat kinderen hier in het  groen kunnen spelen. 

Proost, op de oudste bewoners (met ons) en welkom aan alle nieuwkomers: zoek en vind het geluk. 

 

Dank, dank, dank voor alle felicitaties, de mooie woorden, kaarten, tekeningen, de bloemen en 

cadeaus voor de viering van ons 50-jarig huwelijk. Helaas geen uitgebreid feestje met familie en 

vrienden, maar het was op 3 december een onvergetelijke avond in intiem verband. Wij hopen na 

corona iedereen in gezondheid weer fysiek te kunnen ontmoeten, te knuffelen en te omhelzen.  

 

Het biggetje van de buren. Wij hebben nieuwe buren, aan weerskanten van onze tussenwoning.  

Ze zijn niet door ons weggepest, integendeel, maar kozen voor betere woonkansen en nieuwe start. 

Ik snoeide bij beiden heesters in hun tuin, waardoor de achterkant een compacte groene muur werd.  

Bij de ene nieuwe buur staat in de voortuin, een grindveld, een stenen biggetje. Nog geen 20 

centimeter groot, halve meter vanaf het trottoir, je zou het zo in je binnenzak kunnen steken. De 

magie van dit biggetje is dat het er zo lief aaibaar uitziet. In tegenstelling tot de vorige goede buur 

worden afgevallen blaadjes niet weggehaald. Klimop groeit kruipweg over het grind.  Daartussen 

staat het biggetje met schuin gericht kopje naar het pad. In deze wijk veel jonge gezinnen, kinderen, 

vooral de kleintjes stoppen, wijzen naar het biggetje en willen het soms aaien. Iets grotere kinderen 

doen dat ook, kijken schichtig om zich heen of dat wel mag en zetten dan een voetstap in het grind. 

Soms valt het bij te ruwe aanraking om, je ziet ze schrikken, ze zetten het snel weer recht. Dat is 

respect voor dieren, nog ongeremd bij jonge kinderen. Mooi om te zien. Waarom zie ik dat? Ik kan 

blind typen en vanachter mijn laptop kan ik alles rondom mij waarnemen, zoals de vogels in mijn 

eigen aangelegde parkje, kinderen die spelen en langslopen op weg naar een groene speelplek.  

Het biggetje van de buren heeft ook mijn hart gestolen, ook al is dat van steen. En wat dat grind 

betreft, dat is beter dan een betegelde tuin, weinig onderhoud en er passen ook nog drie heesters in. 

 

Een mondkapmeeuw is geen nieuwe vogelsoort. Het is een zilvermeeuw die verstrikt raakte in een 

‘wegwerpmondkapje’ en daardoor verkeersslachtoffer werd. Het dier werd aangeboden aan het 

Natuur Historisch Rotterdam en door directeur Kees Moeliker een plaats gegeven naast andere dieren 

die door bijzondere omstandigheden om het leven zijn gekomen, zoals de domino mus. Er zijn al 

meer waarnemingen van verstrikt geraakte dieren in mondkapjes, zoals krabben, vleermuizen, merels 

en kleine zoogdieren. Binnenkort begint het broedseizoen, met het gevaar dat de mondkapjes als 

nestmateriaal worden gebruikt, waarbij vooral de elastiekjes gevaar opleveren. Gebruik bij voorkeur 

uitwasbare mondkapjes, trek de elastiekjes kapot en gooi ze nooit op straat.  Probleem is dat er toch 

een terughoudendheid is om het tijdens een zwerfvuilronde op te ruimen. Wie dat wel wil, neem 

contact op met de gemeente, die kan zorgen voor handschoenen, knijpers en afvalzakken. Vooral in 

de buurt van stations zwerven veel mondkapjes. Laten we schoon de natuur in gaan. En bedenk, je 

draagt het voor je eigen gezondheid,  dat van anderen en dus ook voor de dieren in de natuur. Wie 

was er zo dom om het wegwerpmondkapjes te noemen?  (Bron: Vroege Vogels/ NPO radio 1).  

  



IVN Alphen blijft actief.  “Ondanks alle beperkingen staan we niet stil, er mag weinig maar we 

doen veel” zegt bestuurslid Nicolette Bakker, want de natuur blijft en het groen groeit door”.  

Hier volgt een bloemlezing activiteiten die nog wel mogelijk zijn. Vrijwillig Landschapsbeheer  

gaat in tweetallen elke week op verschillende plaatsen en dagen natuuronderhoud doen. De afspraken 

worden via een app-groep gemaakt. Voor vrijwilligers is buiten zijn een gezonde ontspanning.  

De Vogelwerkgroep gaat door met tellingen. Dat is gewoonlijk al een één- of tweemens bezigheid. 

De Vlinderwerkgroep maakt plannen voor nachtvlinder activiteiten, rapporteert tellingen aan de 

gemeente en zoekt een nieuwe plek voor hun vlinderidylle. De afdeling Milieu en Planologie volgt 

de ontwikkelingen van de Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn en geeft adviezen bij planvorming. 

  

De jeugdgroepen Vlinders (4-8) en Fladderaars (8-12 jaar) en IVN NatuurXplorers hebben hun 

activiteiten aangepast aan de mogelijkheden voor jeugd en begeleiders. Voor de jongste groep 

(Vlinders) is een kabouterpad en een kabouterbos in de maak, in overleg met omwonenden. 

De fotowerkgroep IVN Natuurkiekers heeft een Actie ‘Opsteker’ georganiseerd: wie gun je een 

mooie ingelijste natuurfoto?  IVN Communicatie verzamelt ‘groen’ nieuws en geeft dat digitaal 

door aan de leden. Dat wordt nu, in plaats van één keer, 2x per maand verzonden. Daarin ook de 

activiteiten die nog wel mogelijk zijn. Bont Allerlei, het afdelingsblad, verschijnt 4x per jaar, bevat 

fraaie kleurenfoto’s en geeft coördinatoren, groepsleiders en leden gelegenheid om er ook hun 

natuurbelevingen in te plaatsen. Het bestuur, ook vrijwilligers evenals de werkgroepen, vergadert 

vooral digitaal. Met hun ‘groene hart’ dragen zij vol bij aan een voortvarende afdeling van het IVN. 

Bestuursleden zorgen ervoor dat de werkgroepen zich elk op hun terrein kunnen ontplooien. 

 

De werkgroepen Excursies en Lezingen liggen nu noodgedwongen stil, maar staan te springen  

om hun programma’s bekend te maken. Ook zij hebben veel moois in petto, volg de sociale media: 

W: ivn.nl/alphenaandenrijn. F: facebook.com/ivn.alphenaandenrijn. Tw: @IVNAlphenadRijn. 

Instagram: ivn.alphenaandenrijn. Nieuwe leden welkom: secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl   

Heb je een ‘groen hart’ en woon je in het Groene Hart, dan is ondersteuning van harte aanbevolen. 

Het is fijn om lid van het IVN te zijn, wij spreken uit ervaring (HvD). 

 

IVN Vrienden van het Heempad Boskoop doet vrijwilligerswerk in de natuur en gaat eind maart 

van start met excursies, voor zover mogelijk. Het natuurwerk ligt momenteel stil. Zowel het 

beheerwerk van de gemeente als het (begeleidend) onderhoud, het snoeiwerk, alles is klaar. Ruim 

voor de 2
e
 coronagolf is onze werkgroep in winterreces gegaan. Met het ‘loslaten’ van de Veenmol 

(waar we achteraf veel te veel tijd in hebben gestoken) hebben we onze tijd goed kunnen verdelen in 

de overige (openbaar toegankelijke) gebieden. Met als resultaat, alles schitterde en bloeide als nooit 

tevoren. We hebben zelfs (met instemming van de boswachter) zaden van inheemse kruiden 

gestrooid in aangrenzende gebieden, op plekken in het Gouwebos. Het natuurwerk zal wellicht eind 

maart weer starten, dat is al over twee maanden, als de lente begint. We kijken er naar uit!  

 

Tijdens mijn winterstop wordt informatie geordend,  kennis aangescherpt en is er meer tijd voor 

onze  andere hobby, muziek (Greenheart Country/ radio). Wij hebben  ons excursie schema klaar. 

Het programma is definitief, kan het niet als groep, dan doen we het 1 op 1 (1 gids 1 deelnemer) of als 

er versoepelingen zijn, 1 op 4 enz. In dat geval doen we 2 excursies op een datum: 10.00 en 14.00u. 

Hierbij geven we voorrang aan gidsen in opleiding (deelnemers van de gestrande NGO). Nieuwe 

gidsen zijn dringend nodig, wegens vergrijzing (ook deze gids loopt wat minder snel). Wij hopen dat 

het IVN spoedig met een NGO ‘light’ kan starten, of als de lockdown dat niet toelaat, kan ik een ‘Self 

Made’ opleiding aanbevelen, waarvan het concept van een ‘ervaringsdeskundige’ klaar ligt. Het 

concept: de Natuur is Leermeester, de aankomend gids leerling, een ervaren iemand begeleidt (gids, 

docent of boswachter), motivatie is vriendschap met de natuur. Aanvullend informatie uit boeken, 

nieuwsbrieven (o.a. Nature Today) en internet. Wij hopen op herstart van de NGO in teamverband. 



 

Excursie overzicht IVN Vrienden van het Heempad Boskoop. Van de tien wandelingen in 2020 

gingen er zes niet door, vier wel, maar in afgeslankte vorm. Dat doen we dit jaar anders, we laten alles 

doorgaan, tenzij slecht weer, ziekte of aangescherpte regels. Startplek is de Contactweide Snijdelwijk-

laan (tenzij anders vermeld). Bij beperkingen  overwegen we 2 wandelingen per datum: 10.00 en 14.00 

uur. Aangepast aan de regels van dat moment, afstand houden en maximum aantal deelnemers. 

Aanmelden verplicht (maar nu nog niet) en doorgave e-mail voor bevestiging kort vooraf.  

Zaterdag 27 maart:  Hoe kwam de natuur de winter door;  vogels kiezen hun broedgebied. 

Zaterdag 24 april: Stinsenplanten op het Heempad en herkenning van vogels aan hun zang. 

Zaterdag 8 mei: Vogels herkennen in het Gouwebos en jong leven in de Voorofsche Polder. 

Zaterdag 29 mei Polderflora route, start Camping Polderflora (onder voorbehoud) 

Zaterdag 5 juni Fietstocht naar het Bentwoud  (enkel als groepen mogelijk zijn). 

Zaterdag 26 juni Zintuigen- en bloemenwandeling Zwarte Padgebied. 

Zaterdag 10 juli Op zoek naar eetbare planten en kruiden, (interactief) Zwartepad gebied. 

Zaterdag 28 aug. Natuurapotheek (gids wijst de plant aan, deelnemers noemen de werking). 

Zaterdag 25 sept. Wat bloeit er nog? Beleef de overgang van zomer naar herfst. 

Zaterdag 23 okt. Paddenstoelen zoeken in het Gouwebos (ochtend en middag excursie). 

 

Indien omstandigheden het toelaten zijn afspraken (met groepen) op afwijkende dagen en tijden 

mogelijk. Verdere mogelijkheden: begeleiding stagiaires; botanisch stoep krijten, deelname 

FLORON’s eindejaars plantenjacht en wat zich verder aandient. Meer in komende Heempad 

Journaals en op sociale media van het IVN Alphen aan den Rijn. Als je ons werk waardeert, dan  

kan je dat in daden omzetten door lid te worden van het IVN Alphen. Wij zorgen voor de bloemen. 

 

Hondenbezitters, graag aandacht. In beperking zoekt men alternatieven. Het aantal honden (en ook 

katten) groeit. Dat begrijpen wij, mensen willen contact, aandacht, knuffelen, aaien en wandelen. Die 

intimiteit is toegestaan, dat plezier gunnen we iedereen. Maar… een hond moet worden uitgelaten en 

die poept en plast als hij/zij dat nodig acht. Daarvoor zijn er op verzoek door de gemeente op een 

aantal plaatsen dispenders (houders met hondenpoepzakjes) opgehangen. De bedoeling is dat de 

hondenbezitter de poep opruimt (de hond kan dat zelf niet). Is het moedwil of onkunde? Een aantal  

doen dat niet en vooral op het Heempad merken we een forse stijging van ‘porties hondenpoep’. Het  

is niet netjes, opruimen is zelfs verplicht, overal in de gemeente, ook op de ringdijk. Waarom dat moet  

het is toch mest, denken sommigen. Nu, even uitleggen. Poep zorgt voor extra stikstof in de door ons 

beheerde gebiedjes, dat levert brandnetels en ruig gras op, we willen juist meer bloemen en die hebben 

verschraling nodig. Dan nog iets anders, als de winter voorbij is gaan onze vrijwilligers (Vrienden van 

het Heempad) weer begeleidend onderhoud plegen (riet en haagwinde intomen), daarbij lopen wij in 

de bermstrook. We voelen ons soms glijden, grijpen er soms in. Na bijna elke werkochtend of  middag 

moeten wij onze schoenen schoonschrappen, het stinkt, is smerig en ongezond.  

Denk ook aan kinderen die in het gras lopen en spelen, in poep kunnen ziektekiemen zitten. Dat willen 

wij anderen toch niet aandoen?  Bedenk eens hoe het is om poep in je eigen tuin te vinden van 

andermans hond. Neem je verantwoordelijkheid. Zolang dat nog niet gebeurd dring je ons op jouw 

werk te doen om te voorkomen dat wij glijden en glibberen. Zolang dat niet gebeurd zijn wij 

genoodzaakt om een ‘hondenpoeprondje’ te doen voordat wij ons werk starten.  Op 24-1 ruimden wij 

24 porties op en op 18-1 zelfs 47 porties. Wij zijn nu nog niet aan het werk, maar straks wel. Graag 

begrip. Namens de vrijwilligers van IVN Vrienden van het Heempad Boskoop/ Hans van Dam. 

 

Denk niet in problemen maar in mogelijkheden. Pieker niet over hetgeen je moet laten, concentreer je 

op alles wat nog wel kan. Loop je vast in hetgeen je doet, kies wat anders, dan komt het vast goed. 

Verdubbel de hoogtepunten in je leven, dan vallen dieptepunten minder tegen. Kies voor kansen. 

 



Natuurspeurders en vogelspotters hebben de neiging om samen fluisterend (sissend) te converseren, 

denkend dat ze dieren zo dichter kunnen benaderen. Het tegendeel is waar, dieren hebben je allang op 

afstand gezien en gehoord. Zij horen elke voetstap, elk ritselend grassprietje en ruiken zelfs je geur. 

Een dier schat het gevaar in, is verdacht op (onverwachte) beweging en heeft haar vluchtroute al in het 

oog. Praat weinig, als het nodig is gewoon maar zacht, kies geen opvallende kleding en felle kleuren. 

Let op je schaduw en loop tegen de wind in. Kies een goede tijd, vroeg, of voor de avondschemering. 

Zie je een zeldzame vogel, schreeuw niet met uitgestoken arm “Kijk daar”!!!  de kans is groot dat je 

het dier niet meer zien. Speurders en spotters lopen langzaam, schreiden voort, vermijden grindpaden, 

kijken waar elke voetstap wordt gezet, staan wat vaker stil en maken zelf deel uit van de natuur. Win 

vertrouwen, vermijd te direct oogcontact, heb geduld, zo beleef je natuur het best. Fijne wandeling. 

 

Halsbandparkiet vertoont agressief gedrag. Deze invasieve vogelsoort heeft ook ons Zwanenwater 

parkje ontdekt. Meestal zijn ze met z’n zevenen. Een opmerkelijke beleving had ik dit najaar, toen ik 

met de bezem het blad van het trottoir veegde (en in het parkje deponeerde). Een heftig protesterend 

dier ondernam duikvluchten, waarbij het dier beangstigend dicht bij de man met de bezem kwam. Dit 

gedrag hield een aantal minuten aan, totdat ik waarschuwend de bezem omhoog stak. Daarna bleef het 

nog een tijdlang nafoeteren in (wellicht) hun met klimop omgeven slaapboom en zocht z’n maatjes 

weer op. De vraag is, waarom dit gedrag, irriteerde het geluid van de  vegende bezem, kwam ik te 

dicht bij ‘zijn’ boom of had het dier gewoon een rothumeur?. Zijn er meer ervaringen? 

 

Het Zwarte Pad heeft een sprookjes attractie. Het zal afgelopen jaar aan omwonenden en passanten 

niet zijn ontgaan. Halverwege het Zwarte Pad gaat een fietstunnel onder pad en spoorbaan door. Een 

verbinding tussen Snijdelwijk en Waterrijk west. Een deel van de zomer was het afgesloten. Een 

kunstenaar gaf de witgrijze muren kleur en wilde dat in alle rust kunnen doen. De kunstenaar is Menno 

Verbeek, de gemeente Alphen gaf zijn bedrijf Muurpret de opdracht om van de kale betonnen tunnel 

een sprookjesmuur te maken, met Boskoopse inbreng. En dat is bijzonder gelukt. Eerst werd de hele 

tunnel van een lichtblauwe grondkleur voorzien, daarna volgden de figuren. Tussen de kabouters en 

bloemen vind je afbeeldingen van de Boskoopse geit, krooshappers, de hefbrug, het floragebouw, alles 

tot in details uitgevoerd. Kinderen noemen het een kabouterpad en ouderen kiezen de tunnel voor hun 

wandelroute. Op 24 september was er een feestelijke opening door wethouder Gert-Jan Schotanus. 

Zoek je even een vrolijke afleiding, wandel eens met kind of kleinkind door deze kunstzinnige tunnel, 

Boskoop’s eigen kleine Efteling. Tijdens onze IVN Natuurwandelingen dit jaar nemen we het op in 

onze bloemenroute. Wacht niet, je kunt het moois nu al zien, er gebeurden ook mooie dingen in 2020 

 

De verstoorde droom, teloorgang van de aarde als prijswinnend essay. Er zijn dingen die het 

verdienen te worden gelezen en bewaard om te herlezen. In een eerder HPJ noemde ik het boek van 

David Attenborough “Een leven op onze planeet” (blijvend aanbevolen). In AD van 27 november 

2020 verscheen de tekst van de winnaar van de Robbert Dijkgraaf Essayprijs, de winnaar is Coen van 

der Kamp, de titel “De verstoorde droom”. De tekst stond geheel afgedrukt in het AD, wie het heeft 

gemist of het AD niet leest, wellicht is het digitaal te vinden. De prijs werd bekendgemaakt tijdens het 

Gala van de Wetenschap, dat door New Scientist ‘livestream’ werd gehouden in het Intern. Theater 

Amsterdam. Dit is echt een artikel om te lezen, te bewaren en te herlezen (bewaard in mijn boek van 

Attenborough). Het is te lang om hier te plaatsen (afgezien van de rechten) daarom een paar citaten: 

Lang geleden werd ons huis gebouwd. Het begon met een ogenschijnlijk chaotisch kolkende massa 

waaruit, in een verre uithoek van ons dorp, een klein bolletje ontstond. Daaromheen een heel dun 

vliesje, onze nieuwe woning, als een schil van een appel…(inmiddels miljarden jaren verder HvD). 

Wellicht heb je het begrepen, ons huis is de aarde en haar droom werd verstoord door de mens, die 

door zijn intelligentie en ongebreidelde groei ‘het huis’ verwoeste en  onbewoonbaar maakte. 

“Ons huis werd leeggeplunderd, de atmosfeer raakte verstikt, de appelschil werd aangevreten en 

begon te rotten. Er bleef weinig van ons over. Ook de denker zelf (de mens) heeft het niet gered”…. 



 

PreT Pakket met spruitjes. Dat ons natuurwerk in het Zwartepadgebied wordt gewaardeerd onder-

vonden we voor de kerst. In plaats van de eindejaarsborrel in een stampvol café De Landbouw, vonden 

we namens de VVV Boskoop een chocoladeletter in de brievenbus. Met de hoop dat de plannen voor 

2021 weer spoedig herstart kunnen worden. Plannen, ondergebracht in de Stichting Rondvaarten en 

Promotie Boskoop. Meestal zijn deze in Boskoop oost, maar wij haken daar graag bij aan met onze 

activiteiten in Boskoop west. Namens PReT (Platform Recreatie en Toerisme) werden we verrast met 

een kistje spruitjes (van Boer Peters), voorzien van de leuze “2021 is ontsproten”. Wij hopen ook ons 

stukje ‘natuur promotie’ in Boskoop voort te kunnen zetten en hopen elkaar weer op veel activiteiten te 

kunnen ontmoeten. Mensen van PReT, VVV Boskoop en ook Tuinpad Rijneveld, samen groen doen. 

 

Nationale Tuinvogeltelling: 29, 30 en 31 januari 2021. Een mooie bezigheid in een tijd dat er niet veel 

kan. We hopen dat die ene zeldzame vogel op het juiste moment te zien is. Voor beginnende tellers is er 

via tuinvogeltelling.nl informatie te vinden, hulpmiddelen, zoals herkenningskaarten. Daar vind je ook 

de regels, wat wel of niet kan. Overvliegende meeuwen of ganzen tellen niet mee. Een groepje van 7 

halsbandparkieten die gedurende het telhalfuur 3x je voedertafel plundert tel je één keer. Een roodborst 

komt vrijwel altijd alleen, maar soms heb je geluk er een in de voor- en achtertuin te hebben, dat is dan 

twee. Een tip, begin op vrijdag (oefenrondje?), houd een verrekijker bij de hand. Wil je die ene 

zeldzame vogel meetellen (dit weekend) laat dan meteen de teller van dat half uur ingaan. Vorig jaar 

januari telden maar liefst 90.000 mensen ruim 1,5 miljoen vogels samen, een nieuw record. Dat record 

kan, nu we aan huis gekluisterd zijn, verbroken worden. Landelijk werd de huismus het meest geteld, 

gevolgd door koolmees, pimpelmees, kauw en merel. Geef de telling door aan:  tuinvogeltelling.nl. 

 

Nature Today verdubbeld aantal bezoekers in 2020. Dat is goed nieuws voor de natuur, kennis is 

onderbouwing en bewustwording is een betere kans voor bescherming. Nature Today is een wekelijkse 

nieuwsbrief van natuurorganisaties, zoals FLORON, EIS, RAVON, Vlinderstichting, Boomgroepen, 

Provinciale Overheden, Vogelbescherming enz. Inmiddels geven ruim 40 organisaties hun nieuws door 

aan deze digitale Natuurberichten. Wekelijks op woensdag verschijnt Nature Today met een beknopte 

inhoudsopgave. Je kunt berichten naar keuze en interessegebied verder lezen of uitprinten. Het is de 

ultieme informatie voor kennis en bescherming. Onmisbaar voor betrokken mensen die beroepshalve 

(groenwerkers, bermbeheer, planologen, boswachters) en amateurs (gidsen, stagiaires, studenten) om de 

actuele situatie op onze planeet, maar vooral in eigen land te volgen. Nature Today was sinds 2008 mijn 

‘self made’ gidsen opleiding. Een mooi alternatief voor de NGO die fysiek vanwege corona niet door 

kon gaan. Een greep uit de vele onderwerpen van deze week: Deltadijken blijken bijenparadijs/ De otter, 

18 jaar na introductie/ Biodiversiteit als rode draad door Gelderland/ Nieuw korstmos in de Biesbos/ 

Nachtvlinders nog volop te zien/ Uitheemse schildpadden/ Beeld van eigen leefomgeving…enzovoort.  

 

Natuurlijk Alphen is een natuurprogramma dat elke 3
e
 maandag tussen 20.00 en 21.00 uur te 

beluisteren is via Studio Alphen. Nico Romijn interviewt mensen uit de regio over zaken in natuur en 

milieu. Hans van Dam roert onderwerpen aan die hem in de regio aanspreken en bezighouden. 

 

Greenheart Country is onze muzikale uitlaatklep, we maken 2 uur in onze huisstudio dat op 

uiteenlopende tijden (sinds kort met toevoeging van Gouwestad) 12 uur per week te beluisteren is. 

Thema’s in songs: deze week ‘snow’ binnenkort ‘trees’ (week 9) en ‘birds’ (week 12). Kijk voor tijden, 

songlijsten en ontvangstmogelijkheden op www.countrygazette.nl. (Gouwstad: do.17.00-19.00 uur). 

 

Beste lezers, dit was het weer, geef eens een ontvangstbericht of deze informatie u bereikt, of het 

aanspreekt, hoe het gelezen wordt, of je er wat van opsteekt. Stuur het aan janny@countrygazette.nl   

En nogmaals, wie de vorige uitgave (HPJ 46) niet heeft ontvangen en wil je dat wel, laat het weten. 

Samenstelling: Hans van Dam. Verzending: Janny van Dam. Boskoop, 28-1-2021.  


