Vereniging voor Natuur- en
Milieubescherming Pijnacker

Gebieden op de kaart

De Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP)
heeft als doel gebieden met natuurlijke en landschappelijke waarden in en rond de gemeente Pijnacker-Nootdorp te beschermen.
Dit probeert zij te bereiken door deel te nemen aan klankbordgroepen, gebruik te maken van het recht op inspraak en samen te
werken met andere (natuur)organisaties.

Ackerdijkse Plassen
De Ackerdijkse Plassen is een natuurgebied met moerasbos,
open water en weilanden. Binnen de gemeente is dit het meest
hoogwaardige natuurgebied. Het gebied is in eigendom en beheer
bij Natuurmonumenten en niet vrij toegankelijk. Informatie over
excursies is te vinden op www.natuurmonumenten.nl. Je vindt er
vele soorten vogels: weide- en watervogels, vogels in het riet en
van het bos. Bij kijkpunt A2 is er zicht op de aalscholverkolonie
(februari).
Vanaf de randen is het gebied op verschillende plekken te overzien.
Aan de Ackerdijkseweg bevindt zich een uitkijktoren (A1) en een
Kijkwand (A2). Langs het fietspad richting Berkelse Zweth is in een
ronde betonnen silo een vogelkijkhut (A3) ingericht. Het fietspad
aan de Zwethkade is ook een goede locatie om het gebied te
overzien (A4).

Ook geeft NMP de natuur een duwtje in de rug door landschaps
onderhoud en stimuleert de vereniging het beleven van de natuur
door excursies en lezingen te organiseren. Beschermen, beheren en
beleven vormen de pijlers van de vereniging.
Voor meer informatie: bekijk de website www.nmpijnacker.nl.

Grutto

Bergboezem Berkel
Deze Bergboezem maakt deel uit van de Groenzoom. Tijdens de
broedtijd van de weidevogels is de weg door het gebied gesloten.
U kunt dan gebruik maken van het fietspad langs de Bovenvaart.
Vanaf de Bovenmolenweg, bij molen De Valk (B1), is er goed
uitzicht op een drassig deel met weide- en watervogels. Ook vanaf
het fietspad langs de Bovenvaart (B2) is er goed zicht op
het gebied.

Zuidpolder (van Delfgauw) en
De Groene Keijzer
Krakeend

De Zuidpolder bestaat uit weilanden en recent ingerichte
natuurgebieden. Er is een eendenkooi die niet toegankelijk is.
Ruyven-Noord is een jong bosgebied. In Ruijven Zuid is de Bergboezem Delfgauw aangelegd met een fietspad erdoor heen.
Naast de N470 is het compensatiegebied De Groene Keijzer.
Langs het pad vanaf de Zuideindseweg is een bloemenweide voor
insecten ingezaaid. Vanuit de kijktoren met informatiebord van
NMP (Z1/ I3) is er goed zicht op de water- en weidevogels in de
plassen en op de dijken. Ook vanaf het half verharde pad (Z2/ I4)
is er mooi zicht. Langs de N470 staan nog twee informatieborden
van NMP (I5, I6).
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Plas van Van Buijsen en wijk Rietlanden
De Plas van Van Buijsen is een oude veenplas die resteert 
uit de tijd van het turfsteken (R2).
In de wijk Rietlanden ligt een kunstmatige oeverzwaluwwand,
die te zien is bij binnenkomst van de wijk vanaf de rotonde op de
Klapwijkseweg (R1/ I7). De nesttunnels die de vogels uitgraven,
worden jaarlijks opgevuld met zand door vrijwilligers van NMP.

Fietsroute langs vogelkijkpunten
Pijnacker-Nootdorp

Groenzoom
De Groenzoom is een gebied met kruidenrijke weiden, plassen en
sloten, en omzoomt de oostkant van Pijnacker. De Groenzoom
bestaat uit meerdere deelgebieden en in elk deelgebied zijn veel
water- en weidevogels te zien.
Er is een kijktoren met informatiebord van NMP (G1/ I8). In de
verschillende delen van de Groenzoom is er vanaf de wandel- en
fietspaden mooi zicht op de natuur, bijvoorbeeld (G2),(G3) en (G4).

Rietzanger

Balijbos en De Scheg
Het Balijbos omvat stukken bosaanplant, rietstroken, waterpartijen en weiland. Vanaf de ‘blauwe brug’ aan het Kwakelpad is er
een mooi uitzicht (L1) op de besdragende struiken en op de
water- en weidevogels.
De Scheg is een hoek in De Balij. Mooie uitkijkpunten zijn de
hoogzit (S1), de brug over De Scheg (S2) en het uitkijkpunt
achter het vogelkijkscherm (S3).

Dobbeplas en Bieslandse bos
Het gebied tussen Pijnacker en Nootdorp bestaat uit jong bos,
open gebied en de Dobbeplas. Op de plas zijn vaak meerdere
soorten eenden te zien (D1).

Polder van Biesland en het Krekengebied
De polder van Biesland biedt ruimte aan weidevogels. Vanaf het
Virulypad (P1 en I9) en vanaf de Rijskade (P2) is hier goed zicht
op. Op de hoek Noordeindseweg/ Korftlaan (P3) is een gedeelte
plasdras waar vooral in het voorjaar bijzondere weidevogels te
zien zijn. Iets verderop aan de Korftlaan is zicht op een oeverzwaluwheuvel (P4). Het Krekengebied is een zeer gevarieerd
natuurgebied met jonge en al volwassen stukken bos, gebieden
met opgaand struikgewas en open delen met water (K1).
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