STICHTING
LANDSCHAPSFONDS
Alphen aan den Rijn en omstreken
Nieuwsbrief nr.2 van de SLA, juli 2019
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het werk
van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den
Rijn e.o. (afgekort SLA) . De eerste dateert van
februari 2018. Er is in de tussenliggende periode
weer zoveel gebeurt dat een tweede nieuwsbrief
mogelijk is.
Introductie
Inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn wonen in een prachtige en over het algemeen groene
omgeving. De SLA stelt zich tot doel om inwoners van dit groene buitengebied te laten genieten.
Er valt veel te beleven en ontdekken in onze omgeving, als je er op uit gaat. Dat beleven en
ontdekken stimuleert de SLA door de aanleg, het onderhoud en beheer van
boerenlandwandelpaden, kleine karakteristieke landschapselementen en de inrichting van
leefgebieden voor specifieke plant- en diersoorten. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
De SLA wordt bestuurd door een kleine groep van bevlogen en actieve mede-inwoners, die zeer
gemotiveerd zijn om de relatie tussen stad en land te versterken. Vanaf de oprichting in 2007 tot
afgelopen winter was Jan Helder voorzitter van het bestuur van de SLA. Onder zijn
voorzitterschap is de SLA uitgegroeid tot een door gemeenten, particulieren en grondeigenaren
gewaardeerde organisatie voor het beheer en de ontwikkeling van waardevolle
landschapselementen. Het stokje van voorzitter is nu overgenomen door Michiel Gerritsen die
actief is in de boom-en sierteelt. Met deze wisseling van de wacht én met onverminderd elan gaat
SLA verder op de ingeslagen weg. De ambitie is er om, naast in en voor gemeente Alphen aan den
Rijn, ook actief te zijn in en voor aangrenzende gemeenten als Bodegraven/Reeuwijk, Nieuwkoop
en Waddinxveen. Met vertegenwoordigers van deze gemeenten zijn wij in gesprek om ideeën en
concrete plannen te realiseren. Dit alles met het doel om ons mooie buitengebied nog mooier en
vooral toegankelijker te maken voor inwoners.
Jaarverslag 2018
Het verslag van ons werk in 2018 is op schrift gesteld en kan worden gelezen op
www.landschapsfondsalphenaandenrijn.nl. Enkele hoogtepunten waren:
De ophoging van ons fondsvermogen met € 100.000 door de gemeente Alphen. Dit geld is nodig
omdat we inmiddels zoveel verplichte contracten hebben dat de bodem van het fonds in zicht
kwam. Zodoende kunnen we nu weer nieuwe beheercontracten aangaan.
Ook het legaat van de familie Uijtewaal willen we noemen. Het betreft een uniek en eeuwenoud
hakhoutbosje in de gemeente Nieuwkoop bij de oude begraafplaats in Ter Aar. De familie zag op
tegen het beheer ervan en hadden vertrouwen in onze aanpak. Inmiddels hebben we er afgelopen
winter een werkdag georganiseerd samen met de beheergroep van het IVN en de Lions Alphen aan
den Rijn.
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Op 17 mei is dit verslag besproken met de verantwoordelijk wethouder de heer L. Maat. Hij was
erg tevreden over onze inzet en ons werk.
Ontwikkelingen in bestuur
Tot voor kort was de SLA vooral bezig met het verlenen van vergoedingen voor het beheer van
landschapselementen. Met alles wat daarbij komt kijken zoals controle, verbetering beheer,
continuering etc. De afgelopen jaren zijn we ons , mede op verzoek van de gemeente Alphen, ook
meer met investeringsprojecten gaan bezig houden. Het betreft projecten die tussen de wal en het
schip dreigen te vallen. Die op het snijvlak liggen van publieke en private samenwerking. Hierna
worden enkele van de projecten genoemd. Bij deze projecten is het vaak mogelijk om meer
privaat geld te vinden dan bij het beheerwerk.
Dat betekent niet alleen meer en ander werk maar ook dat we als bestuur anders gaan opereren.
Tot nu toe deden we veel van het werk zelf. Dat kan dan niet meer. We zullen dus meer werk gaan
uitbesteden. Ook zullen we een scheiding in onze administratie maken tussen het beheer en het
ontwikkelwerk.
Rapport beheer hoogstamboomgaarden
Tijdens een recent veldbezoek aan
de door ons gesubsidieerde
hoogstamboomgaarden langs de
Kortsteekterweg kregen we de
indruk dat het beheer niet altijd
optimaal was. Op sommige plekken
stonden te weinig bomen . Of er
waren nieuwe laagstam bomen
ingeplant i.p.v. hoogstam. Dat is
jammer omdat hoogstam
boomgaarden niet alleen qua
landschap fraai zijn om te zien, maar
ook omdat het bronnen van
biodiversiteit zijn, voor bijen en
andere insecten en als voedselbron
erg belangrijk. Kortom waard om er
aandacht aan te besteden.
Vervolgens is het adviesbureau van Rudi Terlouw door ons ingeschakeld om een inventarisatie te
doen en met aanbevelingen te komen. Hun bevindingen strookten met onze observaties: deels gaat
het beheer goed maar deels kan het beter. Hun rapport is besproken met betrokkenen. Er wordt nu
gewerkt aan een investeringsplannetje per boomgaard.
Project IJsvogel
Al enige tijd wordt er door ons gewerkt aan dit project. Het gaat om de aanleg van een klein
natuurgebied pal ten zuiden van Alphen in polder Zaans Rietveld. In de vorige nieuwsbrief is de
casco inrichting uitgebreid beschreven. Die is inmiddels klaar. Twee wetenswaardigheden
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daarover. De oeverzwaluwen hebben inmiddels bezit genomen van de wand nadat we hen een
handje hebben geholpen door er een hoop grond naast te leggen. Ook de visdieven hebben het
vlotje in de waterplas gevonden en zitten er te broeden. Maar de natuur is niet altijd te sturen. Het
geënte riet wil nog niet erg groeien vermoedelijk omdat het waterpeil geruime tijd te hoog is
geweest. We denken na over hoe verder want er moet toch waterriet komen voor de roerdomp, een
van onze doelsoorten. Ook wachten we nog op de IJsvogel.
Inmiddels zijn we gestart met de educatieve inrichting van het gebied. Dat gebeurt vooral op het
noordelijk eilandje alwaar Avifauna nu enige educatieve elementen heeft opgesteld. Avifauna gaat
daar educatie geven aan basis schoolkinderen. De start daarvan laat nog even op zich wachten
omdat er enige vertraging zit in de aanleg van het gemeentelijk wandelpad en een brug er naar toe.
De planning is om dat pad de komende maanden aan te leggen. Ook wordt er nog een
observatiescherm, een informatie paneel en een zitbankje geplaatst. Daarna zal er een feestelijke
afsluiting komen.
Compierekade
In de vorige nieuwsbrief hebben we over dit gebied al het e.e.a. verteld. Nu weer iets meer. Dit
natuurgebied van ca 9 ha wordt door ons beheerd op verzoek van de provincie Zuid Holland. Het
gebied ligt ingeklemd tussen het Ravelijnpad en de Compierekade Ongeveer de helft bestaat uit
weiland en de andere helft uit moeras. Tussen deze beiden natuurtypes door loopt een wandelpad.
Jaarlijks vindt er samen met een medewerker
van de provincie een veldschouw plaats
Binnenkort gaan we er een informatie paneel
en een bankje plaatsen. De Lakenvelders die
het weiland na de eerste snede begrazen
hadden vorig jaar een hek gemold tussen het
weiland en een aangeplant bosje. Vakkundig
waren vervolgens de bomen en struiken
gesnoeid hetgeen niet de bedoeling was. Om
herhaling te voorkomen is er nu een sloot
gegraven tussen bosje en weiland.
Qua ontwikkeling van de natuur kan het
volgende worden verteld. Een vrijwilligster
van het IVN kijkt regelmatig naar de dieren en planten in dit gebied. Zij omschrijft dit als volgt:
1. De waarde voor wintergasten (vooral snippen). Het moeras voorziet een vrij grote groep
de hele winter door van eten. Ook bokjes komen langs.
2. De grote verscheidenheid aan juffers en libellen, zowel in het weiland als in het moeras.
Door het grote aantal sloten is er voor allemaal een plekje. Ook als larve.
3. Als je 's morgens vroeg komt, ca. 1 uur voor zonsopgang, is het alleen in het moeras een
flink gekwetter van broedvogels. Het moeras biedt een
veilige plek en voldoende voedsel. 6 rietzangers, 4
rietgorzen, 1 kleine karekiet. De blauwborst en de
roodborsttapuit.
4. De sloten van het weiland deel huisvesten
rugstreeppadden. Niet een of 2 maar tientallen.
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5. Dit jaar is er een opkomst van vergeet-menietjes. Klein plantje, maar inmiddels minimaal
drie verschillende soorten in het moeras.
6. Het moeras is elk jaar een verrassing. Het
eerste jaar geel van de rolklaver, het 2e jaar paars
van de koekoeksbloem. Alleen het achterste veld
staat nog vol met koekoeksbloem - op de andere
moerasdelen is dit al een stuk minder. Wel is er
moeraswederik gekomen en wat pinksterbloemen
(met hun gastheer de pinksterbloem langsprietmot).

De Lansing
De Lansing is een vrij onbekend natuur-/ recreatiegebied in het zuiden van Boskoop. Deels is het
een natuur en waterbergingsgebied van de gemeente. Het andere deel wordt beheerd als
kleinschalig recreatie gebied: op een aantal eilandjes staan blokhutten die te huur zijn. Onbekend

maakt onbemind. Dus hebben we het plan opgesteld
om er een wandelpad door heen aan te leggen. Dat kan alleen als we een stuk grond van de
provincie in beheer/gebruik krijgen. Die grond wordt dan deels omgezet in een wandelpad; het
restant kan gebruikt worden voor uitbreiding met water en voor natuur. Er kan dan door dit gehele
gebied een rondwandeling worden gemaakt waarbij ook een trekpontje nodig is om over een brede
vaart te komen. Met zowel de gemeente Alphen als de gemeente Bodegraven –Reeuwijk is
hierover gesproken en zij vinden het een fraai plan dat ze willen steunen. Er wordt nu gewerkt aan
de financiering van het geheel.
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Landje van Schouten
Al jaren wordt er geprobeerd om meer
wandelmogelijkheden te maken in de
polders bij Aarlanderveen. Dat lijkt nu
mogelijk te worden. Het idee is om vanaf
zorgboerderij/uitspanning Taart en Tuin
aan de Achtermiddenweg een laarzenpad
te maken naar het zgn. Landje van
Schouten. Dit is een stukje grond van 0.5
ha. dat wij enige tijd terug in legaat
hebben verworven en ligt tegen de
Aarlanderveense wetering . Op het
terreintje, dat als een schraallandje wordt
beheerd, willen we dan een bescheiden
uitkijkpunt realiseren van waar de
cultuurhistorie /de ontstaansgeschiedenis
van het omliggende gebied prachtig kan worden gezien. Binnenkort zal er een intentie
overeenkomst hierover worden gesloten.
Negen Lindes
De SLA heeft ook het beheer op zich genomen van 9 lindes in het Bentwoud. Hoe is dit zo
gekomen. Bij de afscheidsreceptie van onze secretaris van zijn werk is geld opgehaald voor het
planten van nieuwe bomen. In overleg met SBB is vervolgens gekozen voor het Bentwoud als leef
plek voor deze bomen. Maar SBB vroeg om een professionele beheerder. We hebben vervolgens
een beheercontract met SBB getekend. Bij de bomen is een mooi bordje geplaatst. De afgelopen
weken hebben we deze bomen vanwege de droogte van water moeten voorzien.

Colofon
Het voorwoord is gemaakt door de voorzitter van de SLA, Michiel Gerritsen. De secretaris Joost
G. van Beek heeft de rest geschreven. De eindredactie en vormgeving is door bestuurslid Henk
van der Zanden gedaan. U kunt onze website vinden onder
www.landschapsfondsalphenaandenrijn.nl.
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen hebben neem dan gerust contact op met de secretaris via
de email j.g.vanbeek52@gmail.com of mobiel 0652401510.
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