
 

 

Natuurgroep Kockengen 

 

Sinds 1974 actief voor natuur en landschap in en rond Kockengen 

De Natuurgroep Kockengen (NGK) is opgericht in 
april 1974. Sinds die tijd zetten vrijwilligers van de 
Natuurgroep zich, met woorden en daden, in voor 
natuur en landschap in en rond Kockengen. Met 
haar activiteiten wil de Natuurgroep de 
natuurlijke rijkdom van het laagveenlandschap 
rond Kockengen behouden en de inwoners van 
Kockengen daar actief bij betrekken.    
  
De belangrijkste activiteiten van de NGK bestaan 
uit landschapsonderhoud, educatie en 
vogelbescherming. 
 
Landschapsonderhoud 
Eind jaren 70 heeft de NGK een belangrijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van het 
Polderreservaat Kockengen. Na de planvorming 
heeft de Natuurgroep bij de aanleg de bomen en 
struiken geplant samen met de kinderen van alle 
scholen uit Kockengen.  
 

 
In de jaren daarna is het onderhoud van het 
Polderreservaat gezamenlijk met de vm. gemeente 
Breukelen uitgevoerd. Jaarlijks organiseert de NGK 

een aantal natuurwerkdagen in het 
Polderreservaat. Naast deze praktische zaken voert 
de NGK regelmatig overleg met de gemeente 
Stichtse Vecht. In 2009 - 2010 was de NGK nauw 
betrokken bij het tot stand komen van het 
vernieuwde beheerplan voor het Polderreservaat. 
De NGK organiseert in het winterseizoen 
maandelijks een natuurwerkdag. Er wordt dan 
landschapsonderhoud uitgevoerd in het 
Polderreservaat Kockengen, in de rietlandlanden 
en kleine landschapselementen in de polders rond 
Kockengen. Deze werkzaamheden bestaan oa uit 
het knotten van wilgen, het afzetten van 
hakhoutbosjes, het maaien van riet en het 
verwijderen van bomen uit het rietland. 
 
 
Educatie 
De NGK organiseert regelmatig lezingen en 
excursies oa: wilde plantenexcursies in het 
Polderreservaat, een vleermuizenexcursie in het 
dorp Kockengen, en vogelexcursies naar gebieden 
verder weg, bijv. naar De Groene Jonker, de 
Oostvaardersplassen en Texel. 
 
In 2013 in de NGK gestart met zg. Natuurommetjes 
voor de jeugd. Een korte natuurexcursie op 
zaterdagochtend, speciaal voor de jeugdige 
natuurliefhebbers.  Waarbij de deelnemers van 
alles te weten komen over de planten,dieren en 
het landschap in de omgeving van Kockengen. 



 

 

 
 
In 2010 is de NGK begonnen met een 
nachtvlinderinventarisatie in het Polderreservaat. 
Maandelijks in de periode april – oktober wordt er 
een avond/nacht georganiseerd waarbij 
nachtvlinders worden gevangen en 
gedetermineerd.  T/m 2014 zijn er in totaal al ruim 
200 soorten vastgesteld. 
 

 
 
Vogelbescherming 
In het Polderreservaat broed een van de grootste 
kolonie zwarte sterns van Nederland. Voor deze 
bedreigde vogelsoort worden jaarlijks broedvlotjes 
uitgelegd in het Polderreservaat. Tijdens het 
broedseizoen wordt de kolonie intensief gevolgd 
door leden van de NGK. De waarnemingen en 
broedresultaten worden doorgegeven aan het 
Zwarte Stern project van de Utrechtse Venen.  
  
In het Polderreservaat en de zuidelijke rietlanden 
van Kockengen heeft de NGK  
ijsvogelbroedwanden aangelegd. In 2008 heeft het 
eerste paartje ijsvogels in het Polderreservaat 
gebroed. 
 

 

De NGK werkgroep Nestkasten beheert ca. 90 
nestkasten voor bos-, kerk- en steenuil en 
torenvalken in de regio Kockengen, Woerden en 
Haarzuilens. De werkgroep controleert en 
onderhoud de nestkasten en organiseert het 
ringen van de jonge vogels. 
 

 
 
Overige activiteiten 
Naast bovengenoemde activiteiten is de NGK ook 
betrokken bij de jaarlijkse boomfeestdag voor de 
basisscholen in Kockengen .  
Drie keer per jaar wordt het verenigingsblad 
(digitaal) uitgegeven met verslagen, nieuws uit de 
natuur, bijzondere waarnemingen en 
aankondigingen van de komende activiteiten. 
Leden ontvangen het NGK blad via de e-mail. 
 
Website 
Sinds november 2009 heeft de Natuurgroep 
Kockengen een eigen website: 
www.natuurgroepkockengen.nl  
 

 
 
Meedoen? 
Wil je  meedoen ? Wordt lid (€ 10,00 per jaar) of 
“vriend” (donateur) van de NGK. 
Of kom meehelpen bij een van de activiteiten.  
 
Voor meer informatie: Ben van der Horst 
(secretaris NGK), tel: 0346 – 241185 of via email: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
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