
Als onze natuur 
u aan het hart 
gaat

Uitnodiging voor een  mini-symposium over de natuur en 
biodiversiteit in en om de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Op woensdag 12 oktober 2022, Gemeentehuis Alphen aan den Rijn



Als onze natuur u aan het hart gaat
Stichting Landschapsfonds 
Alphen aan den Rijn e.o., 
Stichting Vogelpark 
Avifauna en de Gemeente 
Alphen aan den Rijn 
nodigen u uit om op 
woensdag 12 oktober 2022 
een mini-symposium bij te 
wonen over de natuur en 
biodiversiteit in en om de 
Gemeente Alphen aan 
den Rijn. 

Tijd en plaats van 
handeling: van 13.30 tot 
17.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis.

Programma
13.30 Ontvangst met koffie en thee
13.45  Welkomstwoord door wethouder R. Breeuwsma
 Korte introductie over het doel van de bijeenkomst door Sjaak  
 van der Vlies (SLA) en John de Hoon (Vogelpark Avifauna)
14.15 Drie natuurlezingen
15.15 Pauze met kennisquiz over de natuur in en rond Alphen
15.35 Twee natuurlezingen
16.15 Plenaire afsluiting met medewerking van Koos Biesmeijer,   
 directeur Naturalis, en wethouder G. van den Ham
16.30 Borrel
17.00 Einde

Dit symposium is voor iedereen die zich beroepsmatig of vrijwillig 
met natuur bezighoudt of daar interesse in heeft. De SLA en Avifauna 
werken al enige jaren samen aan de ontwikkeling van de natuur in 
en om de gemeente Alphen aan den Rijn. Belangrijke en zichtbare 
resultaten zijn ondermeer Project IJsvogel aan het Rietveldse Pad en 
het Patrijzenproject in het Bentwoud.

Deze samenwerking, die zich inmiddels bewezen heeft en uitgebreid 
wordt, is mede aanleiding tot dit symposium. Bovendien, vanwege 
corona is het IJsvogelproject nooit officieel geopend. Daarnaast 
gebeurt er zoveel meer. Het is tijd om dat te delen!



Natuur is goed voor je gezondheid
Sjerp de Vries, wetenschapper van  
de WUR
Uit onderzoek blijkt dat mensen 
minder stress hebben en gezonder 
en gelukkiger zijn als ze veel met 
natuur in aanraking komen. Ons 
welzijn neemt daardoor toe.

Weide- en akkervogels op ons 
platteland
Johan van der Haven, natuur-
coördinator Avifauna en SLA
Een interessante blik op de weide-
vogels op de Wilck en Noord- en 
Zuideinderpolder en het patrijzen-
project van de SLA rond het Bent-
woud. Kansen voor de toekomst.

Fauna en hoogstamboomgaarden 
een groot succes!
Stef Strik, gerenommeerd vogelaar
Boomgaarden kunnen een lusthof 
zijn voor insecten. Hoe reageren 
vogels (zwaluwen en steenuilen) 
en vlinders hierop? Naturalis doet 
onderzoek naar insecten. De SLA 
werkt aan vergroting van het areaal. 

Natuur in de stad, het gebied 
Zegersloot-Noord
Niek van het Wout, senior beleids-
medewerker van de Gemeente 
Alphen aan den Rijn
Het park Zegersloot heeft recent 
een impuls gekregen, o.a. door de 
boomplantdag en is een belangrijk 
recreatie- en natuurgebied voor 
de Alphenaar. Welke natuur gaat 
er de komende jaren op vooruit 
(vlinders, vogels, insecten) en wat 
kunnen wij zelf bijdragen?

Natuur in Vogelpark Avifauna
Arnout de Vries, educatiemede-
werker Avifauna
Al jaren wordt de natuur in het 
park geïnventariseerd. De resulta-
ten zijn veelzeggend. Relatie met 
de natuur buiten de kern Alphen. 
Kan daar nog een tandje bij?  
Praktische tips voor in de tuin.

6. Plenaire afsluiting
De dagvoorzitter vat de middag 
samen, gericht op hoe vergroten 
we groen en natuur, de komende 
jaren. Hij wordt daarbij bijgestaan 
door Koos Biesmeijer, directeur 
van Naturalis en een of twee wet-
houders van de gemeente.

Lezingen



We spreken 
elkaar op 
woensdag 
12 oktober!


