
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF nr. 51, maart 2019, jaargang 4 

 

GROTE SEIZOENS OPENING  
ism NL DOET !! 
ZATERDAG  16 maart:  
BIJ HET NOCK VANAF 13.00 uur   
 

Beste mensen, 

Dit jaar willen wij de start van het seizoen van het Natuur Ontdekking 
Centrum Koudenhoorn combineren met “NL DOET” Dit doen we in 
samenwerking met IVN Natuureducatie.(landelijk) Ook de gemeente 

 

https://hondenvriendenteylingen.wordpress.com/


Teylingen gaat een bijdrage leveren. Hieronder vindt u het programma voor 
deze dag! En ook al heeft u zich niet ingeschreven voor een activiteit: het is 
ook leuk om gewoon even langs te lopen! Van harte welkom!  

Op zaterdag 16 maart beginnen we ’s ochtends eerst met een activiteit voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar in de bibliotheek Warmond. Het thema is Vogeltrek. 
Er wordt iets over verteld en er wordt voorgelezen uit “Niels Holgersson”. Tot 
slot is er nog een workshop origami kraanvogels vouwen. Dit vindt plaats van 
11.00 – 12.30 uur. Aanmelden voor deze activiteit kan via de website van de 
bibliotheek. 
 

Vanaf 13.00 uur zijn er daarna allerlei activiteiten in, bij en 
rond het NOCK op Koudenhoorn. 
 

1. Wilgentenen vlechten  als hekwerk bij de bijenberm. (zie 4.) 
 

 
 

In samenwerking met de gemeente Teylingen komt er een zg. 
bijenberm (of een stukje bloemrijk grasland) op Koudenhoorn bij. De 
locatie is langs het wandelpad bij de paddenpoelen. Om deze berm 
enigszins te beschermen gaan we proberen om langs het pad toch een 
soort afscheiding te maken… Dit zal gebeuren met wilgentenen, die 
door Bart van Konijnenburg van de Eendenkooi beschikbaar worden 



gesteld. Wilt u hieraan meedoen; meldt u dan aan via de website van 
“NL DOET”! https://www.nldoet.nl/klus/wilgentenen-vlechten-voor-de-bijen  

(mocht dit niet lukken, kunt u het ook proberen op 
info@koudenhoornontdekken.nl) 

 

2. Bomen / heesters planten.  
 

 
Er is op Koudenhoorn een flink aantal essen aangetast door de zg. 
“essentaksterfte” Er zal daarom – helaas -  rigoureus gekapt moeten 
worden! (Sommige delen van Koudenhoorn zullen echt voorlopig een 
ander aanzicht krijgen…) De gemeente Teylingen heeft wel een plan om 
op een aantal plekken te herbeplanten met een ruime variëteit van 
bomen en heesters. Heet van de naald komt het bericht van de 
gemeente dat vanwege het broedseizoen (dat al begonnen is) het 
kappen en herbeplanten wordt uitgesteld!  

 

3. Opknappen infobord. 
 

 

https://www.nldoet.nl/klus/wilgentenen-vlechten-voor-de-bijen
mailto:info@koudenhoornontdekken.nl


Inmiddels zult u wel gemerkt hebben dat “Het Paviljoen” van Hans 
Koomen in andere handen is overgegaan… Hans heeft ons bij het 
verlaten van het Paviljoen zijn informatiebord geschonken. Wij 
hebben dat uiteraard in dank aanvaard en gaan het bord als blikvanger 
tijdens de openingsuren van het NOCK gebruiken. Het moet echter 
nog wel een beetje opgeknapt worden. Dit gaat dan ook gebeuren op 
zaterdagmiddag tijdens “NL DOET”! Ook hiervoor kunt zich 
aanmelden via de website van NL DOET.  
https://www.nldoet.nl/klus/informatiebord-opknappen 

(mocht dit niet lukken, kunt u het ook proberen op 
info@koudenhoornontdekken.nl) 

 

Vanaf 14.00 uur: 

4. Bijenberm inzaaien. 
 

 
 

Het is al meerdere keren uitgebreid in het nieuws geweest …. Het gaat 
heel slecht met de insecten in Nederland. Bijna driekwart van een aantal 
insectensoorten is in de laatste dertig jaar al verdwenen! Vanuit het 
NOCK proberen wij daar natuurlijk wat aan te doen, bijvoorbeeld door 
aandacht te vragen voor de actie “Red onze insecten”, “NL ZOEMT” , 
het maken en verkopen van insectenhotels, en nu, in samenwerking met 
de gemeente Teylingen, door het inzaaien van een zg. bijenberm. 
(bloemrijk grasland) op Koudenhoorn. Ook werken wij samen met de 
plaatselijke imkers onder leiding van Aad Wolvers! Wilt u meehelpen 

https://www.nldoet.nl/klus/informatiebord-opknappen
mailto:info@koudenhoornontdekken.nl


met het inzaaien van de bijenberm, geef u dan op via NL DOET”! 
https://www.nldoet.nl/klus/zaaien-voor-de-bijen 

(mocht dit niet lukken, kunt u het ook proberen op 
info@koudenhoornontdekken.nl) 

 
 

5.  Zaadbommen maken. 
 

 
 

Een leuke activiteit voor kinderen is  het maken van zg. zaadbommen 
of bloembommen. Op zaterdagmiddag 16 maart gaan wij dat doen bij 
het NOCK. De zaadbommen kunnen na een korte droogtijd op 
willekeurige plekken op Koudenhoorn of bijvoorbeeld in de eigen tuin 
gegooid worden… Niet alleen het maken van de zaadbommen is leuk, 
maar het is ook spannend om een goede plek te vinden! Uiteraard 
gaan wij van het NOCK je daarbij helpen. De activiteit is bedoeld voor 
basisschoolkinderen. (Er is plek en materiaal voor ongeveer tien 
kinderen) Ook hier weer aanmelden via “NL DOET”! 
https://www.nldoet.nl/klus/zaadbommen-maken 

(mocht dit niet lukken, kunt u het ook proberen op 
info@koudenhoornontdekken.nl) 

 

 

6.  Informatiestand imkers. (Bijen en Hommels) 
 

https://www.nldoet.nl/klus/zaaien-voor-de-bijen
mailto:info@koudenhoornontdekken.nl
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We hopen op zaterdagmiddag 16 maart niet alleen de deelnemers aan 
NL DOET te mogen ontvangen, maar nodigen ook al onze donateurs, 
contacten en relaties uit om langs te komen! Onze vriend Aad Wolvers, 
de bekende Warmondse imker, zal met een of meer collega-imkers 
aanwezig zijn om u van informatie te voorzien over alles wat met bijen 
en hommels te maken heeft. Aanmelden is niet nodig, gewoon lekker 
langskomen en misschien wel een potje honing of iets anders scoren!   
 

7. Verkoop insectenhotels. (uit nog aanwezige voorraad) 
 

 
Vorig jaar hebben wij vanuit het NOCK een workshop insectenhotels 
maken georganiseerd. Daarvan hebben wij nog een klein voorraadje 
overgehouden…. Zaterdagmiddag 16 maart tijdens de NL DOET – dag 
kunt u tegen een kleine vergoeding (ons kacheltje moet ook 
branden…) er een komen halen…. En als u thuis een mooi plekje zoekt, 
is dat ook weer goed voor de insecten.!  
 



8. Schoonmaak – actie door hondenbezitters. 
 

 
Brenda Filippo van de Stichting  Platform Hondenvrienden  heeft naar 
aanleiding van NL DOET aangeboden om met een aantal 
hondenbezitters een korte schoonmaakactie op Koudenhoorn te 
organiseren. Ondanks dat er nog meer schoonmaakacties op 
Koudenhoorn komen, lijkt ons dit een heel goed idee!  
Locatie: De start van deze actie is om 15.00 uur bij het NOCK.  
Aanmelden voor deze nuttige NL DOET – actie via Brenda Filippo: 
info@platformhondenvrienden.nl 

Vriendelijke groeten, 

Team NOCK, IVN, NL-DOET en Stichting Platform 
Hondenvrienden. 
www.koudenhoornontdekken.nl 

Email: info@koudenhoornontdekken.nl 

Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum 
Koudenhoorn@koudenhoornontdekken” 

mailto:info@platformhondenvrienden.nl
http://www.koudenhoornontdekken.nl/

