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Alphen aan den Rijn en omstreken

Overeenkomsten
Tot nu toe hebben we 40 beheerovereenkomsten lopen 
waarin het beheer van 60 landschappelijke natuurelemen
ten wordt verzorgd. Het gaat dan om: boerenlandpaden, 
rietoevers, kleine boerenbosjes etc. Allemaal pareltjes in 
het landschap.
De afgelopen periode zijn er enkele nieuwe contracten 
gekomen, o.a. voor rietbeheer langs de Aarlanderveen
se wetering, en voor boerenlandpaden in de gemeente 
Nieuwkoop, o.a. de Ursula route. Deze gemeente heeft 
ons gevraagd dit voor hen te regelen. 

Beheer natuurgebieden
De SLA beheert vijf  kleine natuurgebieden. Het streven 
is om deze gebieden allemaal te ontsluiten voor wande
laars. In het gebied Compierekade is de natuur de afge
lopen jaren gevolgd. De resultaten zijn te zien op www.
landschapsfondsalphen.nl/lfawordpress/compierekade.
De opslag van jonge bramen in het moerasdeel vraagt 
om inzet, anders wordt het één  grote braamstruik. Om 
dit tegen te gaan zal deze winter het gebied iets onder 
water worden gezet. Ook zijn we met de bosmaaier bezig 
geweest.

SLA zorgt voor de ‘kers’ op ons 
mooie buitengebied
Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn,  afgekort 
SLA, is opgericht in 2007. Doel was en is nog altijd het 
stimuleren van goed beheer van waardevolle landschaps
elementen. Dat zijn kleine natuurgebiedjes én boeren
wandelpaden in het buitengebied die kenmerkend zijn 
voor onze gemeente.

Daarnaast zijn er door SLA de afgelopen jaren nieuwe 
landschapselementen ontwikkeld. Hiermee wordt het 
aanbod voor de inwoners van onze gemeente, die de 
mooie omgeving willen beleven, verrijkt. Voorbeelden 
hiervan ziet u verderop in deze nieuwsbrief. Tenslotte is, 
in samenwerking met enkele andere verwante organisaties 
in de regio, het initiatief genomen om hoogstamfruit
boomgaarden in de regio Holland Rijnland nieuw leven 
in te blazen. 

Dit geheel doet een stevig beroep doet op het organi
serend én financieel vermogen van onze stichting. Het 
bestuur van SLA is van plan ervoor te zorgen dat deze 
initiatieven, als een samenhangend portfolio van activitei
ten, worden doorgezet. Dat vereist een stabiele orga
nisatie, met balans tussen bestuurlijke en uitvoerende 
inzet en kwaliteiten. Nu is de financiering grotendeels 
afkomstig van gemeenten. Het zou mooi zijn als daar een 
stevige private inbreng aan wordt toegevoegd. Zeg maar 
een organisatie ‘SLA 2.0’ die op het snijvlak van publiek 
en privaat belang opereert en bijdraagt aan het genieten 
van al het mooie dat het buitengebied te bieden heeft. 

Hoe belangrijk dat is, heeft de afgelopen periode ons ge
leerd. Veel  inwoners van Alphen aan den Rijn hebben de 
weg gevonden naar ‘onze’ landschapselementen. Doel van 
SLA is om het beleven van het buitengebied zo te stimule
ren, dat alle inwoners het als ‘hun’ landschap ervaren.

Michiel Gerritsen
voorzitter
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Nieuwe hoogstamboomgaarden
In januari 2020 is gestart met het project hoogstam
boomgaarden. Dit project is samen met het Landschaps
fonds Holland Rijnland en de Collectieven De Groene 
Klaver, Rijn & Gouwe Wiericke en De Hollandse Venen 
opgezet. Het doel is om karakteristieke en cultuurhis
torische hoogstamboomgaarden in stand te houden en 
nieuwe boomgaarden in te richten door uitgifte van 1000 
nieuwe bomen.
Deze boomgaarden geven karakter en eigenheid aan een 
landschap. Met hun grillige groei, het loof hoog op de 
stammen en de prachtige bloei in het voorjaar zijn de 
fruitbomen ware pareltjes in het landschap. Helaas zijn er 
steeds minder hoogstamfruitboomgaarden. De teloor
gang is een gemis voor het landschap én de biodiversiteit. 
Daarom wordt de aanschaf van hoogstamfruitbomen 
gestimuleerd. Ook word een cursus onderhoud hoog
stamfruitboomgaarden georganiseerd.
De financiering vindt plaats vanuit een reserve van Hol
land Rijnland en vanuit de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Het project verloopt succesvol. Er waren aanvragen 
voor meer dan  300 bomen. Binnen het budget zijn nu 
ruim 200 bomen over 27 boomgaarden verdeeld. Voor 
volgend jaar zijn we daarom op zoek naar extra budget 
voor dit project. 

De Patrijs in en rond het Bentwoud
Het doel van dit project is om deze karakteristieke ak
kervogel te behouden voor Alphen aan den Rijn. Deze is 
de laatste jaren steeds zeldzamer geworden , maar in en 
rond het Bentwoud wordt hij of zij nog wel gezien.  
We zijn voortvarend met dit project gestart en hebben  
2 contracten afgesloten voor bloemenbeheer. Immers, 
daar komen insecten op af en ontstaat er bovendien be
schutting. Precies wat de vogels nodig hebben. Binnen
kort sluiten we nog 4 contracten af. In totaal dus 5 ha 
verspreid over het gebied. 
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft ons € 25.000, 
gegeven als  bijdrage en steuntje in de rug. Daarnaast 
willen het beheer van de overheidsbermen en overhoekjes 
meer patrijsvriendelijk maken. U gaat hier van ons zeker 
nog meer over horen.  

Meer informatie en contact
Op www.landschapsfondsalphenaandenrijn.nl vindt u 
meer informatie. Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen 
hebben, neem dan gerust contact op met de secretaris via 
jgvanbeek52@gmail.com of bel 0652401510.

Platform op het landje van Schouten
Onze wens is om een wandelpad naar dit landje te maken, 
met daarop een bescheiden platform van 5 meter hoog, 
vanwaar de omgeving kan worden bekeken. Dit landje 
is dan via de Achtermiddenweg (tegen de Nieuwkoopse 
Plassen aan) te bereiken. Ook kan daar dan naar vogels 
worden gekeken. We zijn nu aan het werk om daarvoor 
de benodigde middelen te vergaren.

Rondwandeling in de Lansing
Het gebied Lansing van 2 ha. is recent overgenomen van 
de provincie. Het ligt in Boskoopzuid bij de Omloop. 
We willen daar een moerasgebied van maken met een 
wandelpad dat via een trekpontje in verbinding staat met 
het gemeentelijk deel van de Lansing. Zodoende wordt 
een rondwandeling mogelijk. Ons doel is om zo spoedig 
mogelijk met de inrichting te starten. 

Natuurgebied IJsvogel
Dit is een nieuw, klein natuurgebied ten zuiden van 
Alphen. De inrichting is afgelopen voorjaar afgerond met 
de aanleg van een wandelpad en het enten van krabben
scheer. De wandelaars uit Kerk en Zanen hebben het 
gebied nu ontdekt. De echte ijsvogel is inmiddels ook 
gezien evenals  onverwachts  de roerdomp. Het enige 
dat de komende jaren nog gebeurt in de grote plas, is het 
enten van het riet, om deze meer divers te maken. De 
ontwikkelingen zijn ook goed te volgen via www.nest
kastlive.nl, het tabblad ‘plas’. We hopen dat in het voor
jaar de oeverzwaluwen en de visdieven weer terugkomen. 
 
Bosje van Uyttehage
Het vijfde gebiedje, een legaat,  betreft een zeer karakte
ristiek, essen hakhoutbosje ten noorden van Ter Aar: het 
bosje van Uyttehage. Het beheer, periodiek de bomen 
snoeien, is gestart. We willen kijken of hier ook een boe
renlandpad langs kan komen.

Aanplant hoogstam fruitbomen

Nieuw, klein natuurgebied: De IJsvogel


