
 

                                                          Stichting Groen Licht 
                                                                   Groen- & natuurbehoud      Natuureducatie     Zwerfvuilacties     Behoud biodiversiteit in Kaag en Braassem  
 

 

 
Hierbij een overzicht van onze activiteiten in 2018: 

 

 

Zwerfvuilacties 
 
In 2018 organiseerden wij 9 zwerfvuilacties in de diverse dorpen van Kaag en Braassem: 

 
Datum  Dorp of wijk       Aantal Deelnemers   Aantal zakken 

                       2017         2018             2017      2018 

10 maart  Roelofarendsveen: Noord- en Zuideinde      103           94                   68         76 

  Kerkweg, Groenewoudseka, etc. 

 7 april  Leimuiden: hele dorp                       38              27                   18         11 

 7 april  Rijnsaterwoude: hele dorp                       13            17                     7          6 

 21 april  Oud-Ade en Rijpwetering                       27            18                   13          8 

 26 mei  Oude Wetering: Boten- en Kruidenwijk        11            27                     3         12 

 9 juni                  Roelofarendsveen rond de Roelevaer                   26              46                     9         13 

 8 september Hoogmade: hele dorp                          8              15                     5          3                      

 8 september Woubrugge: hele dorp           36             24                     9          8 

                             

 TOTAAL…………………………………………………………………………….262_        268                 132      137  
                      deelnemers                     zakken    

 

 

Natuurexcursies en -bijeenkomsten 
 
BSO Kindkracht in Roelofarendsveen 
Op 16 maart organiseerden wij een Uilenactiviteit voor 19 kinderen. 
Op 23 juli organiseerden wij een poldertocht in Oud Ade voor 16 kinderen  
 

Groen Project Basisschool De Kiem in Roelofarendsveen 
Ook in 2018 heeft Basisschool De Kiem een Groenproject voor alle 283 leerlingen van de school 
gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend project. 
 
De leiding had een schema gemaakt van gewenste activiteiten. Onderdeel daarvan zijn thema’s als 
zwerfvuil, glas recycling, schooltuin en natuuractiviteiten die Groen Licht kan organiseren.  
De volgende activiteiten zijn door ons verzorgd:    

 dinsdag 27 maart: presentatie over uilen in Nederland en braakballen uitpluizen voor groep 6. 
 dinsdag ….. april nestkastjes timmeren voor groepen 6 en 8 
 donderdag 5 juli natuurbelevingspad voor groep 6 
 vrijdag 6 juli slootjesexcursie voor groep 4. 



Natuurexcursies Groen Licht  
 

19 mei weidevogelexcursie in de Zwanburgerpolder in Warmond 
15 deelnemers schreven zich in. Zij liepen een rondje door de polder van het biologische boerenbedrijf 
van de Fam. Van Schie. Onderweg werd regelmatig gestopt om met verrekijkers en telescoop weidevogels 
te bekijken. Er werden heel wat soorten gespot. De excursie eindigde  met een hapje en drankje op de 
boerderij met uitzicht op de Kagerplassen.   
 

8 juli excursie “Leven in de Sloot”  
17 kinderen deden hieraan mee en visten op waterbeestjes zoals bootsmannetje, watertor, rivierkreeft, 
bloedzuiger, etc. Met een zoekkaart brachten zij de diertjes op naam. 

 
Boottocht met de “Kaagervaring” op zaterdagmiddag 2 juni  
Voor de 5e keer organiseerden wij een boottocht op de Kagerplassen voor jongeren met een  beper-king. 
De fluisterboot van botenbouwer Van Lent uit Kaag werd afgehuurd. Via Tom in de Buurt hadden zich 8 
jongeren opgegeven.  Iedereen genoot van zon, water en prachtige wolkenluchten.   
 

Overige activiteiten Groen Licht  

 
Contacten met de Gemeente 
Wij zijn in voortdurend contact met de gemeente wat betreft beleid en onderhoud van het openbaar 
groen. Wij doen aanbevelingen voor de aanplant van inheemse bomen en struiken en vooral voor 
besdragende beplanting ten gunste van vogels en andere dieren. Wij hebben goede contacten met 
ambtenaren en de politieke partijen en zijn ook betrokken bij het Duurzaamheidsplatform.  
 

Actie “Tegel eruit, plant erin”. 
In samenwerking met de gemeente en Groei & Bloei organiseerden wij deze actie. De inwoners van Kaag 
en Braassem werden uitgenodigd een tegel in te leveren en kregen daarvoor een gratis heester. Er 
werden ruim 1100 tegels ingeleverd. 
 

Contacten met woningbouwvereniging Meer Wonen in Roelofarendsveen 
Wij pleiten bij de woondiensten voor een  groene woonomgeving bij nieuwe bouwprojecten en voor 
vergroening van de tuinen van bestaande sociale huurwoningen. In samenwerking met woondienst Meer 
Wonen hebben wij een wedstrijd gehouden onder de huurders die de tegels in hun tuin verwijderd  
hebben en veranderd in een tuin met struiken en bloemen. De winnaars van de wedstrijd ontvingen een 
cadeaubon van een lokaal tuincentrum.   
 

Groen Fonds 
 Via de lokale media werden inwoners van Kaag en Braassem opgeroepen een aanvraag te doen 

voor het plaatsen van nestkasten, insectenhotels, e.d. Dit heeft geresulteerd in het plaatsen bij 
particulieren van 19 gratis nestkasten voor vogels en 1 insectenhotel. 

 Ook werden er bloemenmengsels voor insecten ingezaaid. 
 Bij de bouw van de nieuwe brede school Ter Does in Hoogmade zijn er 4 inbouwstenen voor 

gierzwaluwen in de muur geplaatst 
 

 


