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Van de voorzitter. 
Van een jubelende voorzitter , want eindelijk kunnen we weer wat! Daarom gaan we elkaar weer 

ontmoeten en genieten van onze avonden en zomerprogramma’s. En we vierden het “feest” van ons 

100+1-jarig bestaan: het uitje naar de Markerwadden. 

Wat ook mooi is om te lezen: hoe één van onze leden laat zien hoe zij er toe gekomen is om 

geïnteresseerd te raken in de natuur en die te bewonderen en te beleven. 

Zijn er nog meer leden die hun ervaring willen delen? 

Veel leesplezier. 
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Van het bestuur. 

 
Inleiding 
We zijn inmiddels al aardig op weg naar de zomer, dus is het hoog tijd voor een nieuwe editie van 
ons Kwartaalbericht. In de afgelopen periode is er toch heel wat gebeurd. We hebben eind 2021 nog 
via Zoom de ALV voor het verslagjaar 2020 gehouden. Op individuele basis is nog een telling van late 
of misschien wel vroege bloeiers in eind december gehouden. Het nieuwe jaar begon nog wat stroef 
doch na een paar maanden verbijten mochten we eindelijk weer wat meer bijelkaar komen in het 
Natuurmuseum voor het determineren van planten en vlinders en libellen. Inmiddels zijn we 
begonnen om ook buiten weer activiteiten te ontplooien. Het bestuur heeft ook weer een aantal 
vergaderingen achter de rug. En jawel, we hebben met 25 deelnemers het 100 jarig bestaan van onze 
afdeling gevierd. Kortom we staan als afdeling weer aardig op de rails. Hopelijk dat er deze zomer 
ook veel goeds op het natuurgebied te genieten valt.  
 
Bestuurszaken  

Eerst even in het kort nog een verslag van de ALV 
over het verslagjaar 2020. Op 19 november 2021 
werd de vergadering via Zoom gehouden. Vooraf 
waren alle leden geïnformeerd over deze 
vergadering waarbij de jaarverslagstukken per mail 
of post waren meegestuurd. Tevens werd verzocht 
om eventuele vragen in te sturen. De vergadering 
werd bijgewoond door het voltallige bestuur en drie 

leden. Een lid had zich vooraf afgemeld. Dit impliceert dat de vergadering de facto te weinig 
deelnemers had om aan het quorum te geraken. Desondanks heeft het bestuur besloten om het 
overleg toch valide te laten zijn. Hierbij is uitgegaan van het feit dat de leden alle mogelijkheid werd 
geboden om zich aan te melden dan wel vragen over de jaarstukken te geven. Nu dit niet is gebeurd 
beschouwt het bestuur het zo dat de leden ingestemd hebben met de desbetreffende stukken. Ook 
de aanwezige leden hadden geen bezwaar. Dit impliceert dat het bestuur door haar leden is 
gedechargeerd voor de door haar uitgevoerde dan wel onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde 
taken.  
 
Op 16 februari en 25 maart 2022 heeft het bestuur vergaderd. 
Belangrijke punten die hier aan de orde kwamen gingen over een 
mogelijk beheer van een gebied in Wijkermeerpolder. In deze polder 
kan de biodiversiteit nog flink verbeterd worden. De polder is 
onderdeel van het NNN (Nationaal Natuur Netwerk, wat vroeger de 
EHS - Ecologische HoofdStructuur was). Hoe dit handen en voeten 
moet krijgen, zal in overleg met de andere afdelingen moeten 
worden overeengekomen. Het bestuur onderzoekt of de vrijwilligers 
alsmede genoteerde gasten op de Kooiakkers voldoende zijn 
verzekerd tegen mogelijk onheil. Verwacht wordt dat dit wel het 
geval is, doch het is zaak om dit op schrift vastgesteld te hebben. Een 
ander punt betreft de opstart van het winterprogramma. Vanaf 25 
februari kunnen we weer terecht in het Museum, aangezien de 
Coronamaatregelen zijn versoepeld.  
Het laatste punt van de 19 februari vergadering betrof de in gangzetting van de nieuwe 
jaarvergadering over het verslagjaar 2021.  
De andere vergadering behandelde als een van de belangrijkste onderwerpen het 100-jarige bestaan 
van onze afdeling. Op dit onderwerp wordt verderop nog teruggekomen. Voor de Kooiakkers komt 
een nieuwe coördinator. Albert heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.  
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Natuurlijk blijft de Kooiakkers in zijn hart en zal hij vaak daar aanwezig zijn. De nieuwe coördinator 
wordt nu Martin Kamphuis??. Het bestuur wenst hem veel succes met deze nieuwe 
coördinatorsfunctie. Hierna gaf Herman Wienke een wervende presentatie over de 
Wijkermeerpolder. Zijn idee is om die polder op dezelfde manier te monitoren als het proefveld in 
Tilburg dat 25 jaar aan een veldbiologisch onderzoek is onderworpen geweest. De resultaten van dat 
onderzoek is in een lijvig en indrukwekkend boek vastgelegd. Het boek is inmiddels in bezit van Ton. 
Uiteraard is dit boek op verzoek in te zien. De precieze aanpak van het monitoren van de 
Wijkermeerpolder moet nog nader worden uitgewerkt.  
 
De werkgroepen.  
Vanaf media februari kwam er groen licht 
om de binnenactiviteiten op te starten.  
De Plantenwerkgroep pakte gelijk de 
gelegenheid op om op 25 februari 
bomenknoppen te determineren. Vooraf 
gaf Monique nog een interessante 
presentatie over de activiteiten van 
Groenzaans en over vleermuizen (?). Hier 
de link naar hun facebookpagina 
https://nl-
nl.facebook.com/groups/18889634839187
7/ 
Inmiddels is het zomerprogramma van de 
werkgroep van start gegaan met een 
planteninventarisatie zo langs en om de 
Guisweg. In totaal zijn ongeveer 45 
verschillende planten aangetroffen en 
geregistreerd. Het samenstellen van de 
rest van het programma verloopt wat stroef. Iedereen wordt nog per mail geïnformeerd. 
 

De Vlinderwerkgroep  
De gegevens van 2021 zijn weer bewerkt en bij de Vlinderstichting en Naturalis bezorgd. 
In klein comité zijn er huiskamerbijeenkomsten geweest met 2 a 3 mensen  ,eens in de 14 dagen om 
de stapels met plaatjes  met onbekend/niet op naam gebrachte ,vlinders, libellen en nachtvlinders te 
determineren. 
In maart zijn we voor het eerst weer gestart in het museum met onze maandelijkse avond. Ook is 
inmiddels het zomerprogramma weer begonnen. Veel vindt plaats in de vlindervriendelijke tuin van 
Nico en Jolande, maar ook op de Kooiakkers. De tijden zijn in de avond waardoor ook nachtvlinders 
zullen worden gedetermineerd. Ook IVN leden zijn welkom echter hun komst moet wel even vooraf 
gemeld worden bij Nico (0653460107). 
 
De Kooiakkers hebben zodra ze toestemming kregen van SBB het terrein onderhouden. De dagen zijn 
nog altijd dezelfde: iedere woensdagochtend en iedere 1e zaterdag van de maand. 
 
Kwartaalbericht. Door onverwachte privéomstandigheden van de redactie kon nr 1 niet gemaakt 
worden, vandaar deze gecombineerde uitgave van nr 1 en 2 2022. 
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Ons 100 jarig jubileum. 

De toespraak van onze voorzitter Ton Smit.  

Dit werd gedaan tijdens de koffiepauze van ons uitstapje bij het Natuurbelevingscentrum de 

Oostvaarders. 

 

 
 

Beste leden. 

Hierbij een geschenk voor onze afdeling: het boek De Kaaistoep. 

Jullie wisten het natuurlijk niet, maar dit geschenk voor ons 101-jarig bestaan is betaald van de 

jaarlijkse contributie van jullie aan de vereniging. Waarom dìt boek? zult u zich afvragen.  

Landelijk is er elk jaar een jaarvergadering waar wij als afdeling bij zijn. Landelijk waren we ook 

ingedeeld in provincies, maar omdat sommige gebieden ook over de grens van de provincies gaan, is 

er een paar jaar geleden besloten om in gewesten te gaan werken. Door opstartperikelen en de 

Corona was het er nog niet van gekomen. Maar nu gaan we de draad weer oppakken. 

De Kaaistoep bij Tilburg is een voorbeeld van een gebied dat zo bekeken is. In het boek wordt verslag 

gedaan van 27 jaar inventariseren, onderzoek en beheren door de afdelingen ter plaatse. 

Omdat er in ons gewest met 5 á 6 afdelingen ook gebieden zijn die op deze manier geïnventariseerd 

en beheerd kunnen c.q moeten worden was er vorige week vrijdag een ontmoetingsdag in 

Amsterdam. 

Wat heeft dit opgeleverd voor onze afdeling? Er gaat vanuit ons gewest ( NH, ZH, Flevoland) gewerkt 

worden in o.a. het gebied van het Oerij. Het is voor ons dan specifiek het gebied van de Wijkermeer. 

Wat dit concreet gaat betekenen kunnen jullie volgen in ons Kwartaalbericht, en daar dan eventueel 

aan meedoen.  

Maar eerst gaan we nu genieten van een gebied dat wel aangelegd is, maar waar de natuur de rest 

doet: De Markerwadden. Het is weliswaar gemaakte natuur, maar zo kunnen we de natuur een 

handje helpen. 

Veel kijk- en beleefplezier vandaag op de Markerwadden. 
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De Markerwadden 

In November 1921 werd onze KNNV afdeling opgericht. En na 100 jaar was het weer tijd om een 
jubileum te vieren. Helaas liep de Coronaepidemie ons zeer hinderlijk voor de voeten waardoor we 
pas in 2022 het jubileum op een gepaste manier konden vieren. Op zaterdag 9 april was het zover. s 
Morgens om even voor 10 uur vertrokken we met 25 deelnemers naar het Natuurbelevingscentrum  
De Oostvaarders om daar onder het genot van een kop koffie met gebak te kunnen uitzien over de 
Oostvaardersplassen. Daar aangekomen troffen we ons zeer gewaardeerd lid Johanneke aan. Zij was 
via aangepast vervoer speciaal voor deze gelegenheid naar dit centrum gekomen. Heel verrassend en 
heel leuk.  
 

   
  
Als we onze blik naar buiten wendden, zat ons het geluk niet tegen. In het water zwommen veel 
verschillende soorten eenden en ganzen. Verderop kon je grote groepen Kluten dicht bij elkaar zien 
zitten. Af en toe schoten als door de bliksem getroffen grote groepen ganzen de lucht in. Zeer 
indrukwekkend. Doch waar schrokken ze toch zo van? Een bloeddorstige rover misschien? En ja hoor 
daar vlogen twee grote Zeearenden die boven maar soms ook tussen de ganzen vlogen. Later 
vertelde Johanneke mij dat een gids van de Oostvaardersplassen haar had uitgelegd dat als ganzen 
laag vliegen de boosdoener vaak een roofvogel i.c. een Zeearend is en als ze hoog vliegen de vos de 
boosdoener is. Leuk om te weten. Op het laatste moment signaleerde Caecilia nog een bever die vlak 
bij het restaurant rondzwom. Helaas stond bijna iedereen van ons al bij de bus om die waarneming 
nog even te kunnen meenemen.  

  

   
 
Rond 12.00 uur reden we met de bus over de dijk langs de Oostvaardersplassen richting Lelystad 
haven. Aangezien we nog wat tijd over hadden, maakten we nog even een tussenstop langs de dijk. 
Vanaf de parkeerplek had je een mooi uitzicht over de Oostvaardersplassen. Om ons heen zwommen 
en vlogen de nodige Wintertalingen, hier en daar zag je een Slobeend en laag boven de rietkragen 
vlogen nog twee bruine Kiekendieven. Na een kwartiertje klommen we de bus weer in om nu door te 
rijden naar de haven in Lelystad. Daar aangekomen gingen we aan boord van een mooie driemaster.  
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Na een driekwartier varen, bereikten wij de Markerwadden; het doel van dit uitje. Loodgrijze wolken 
zwaar beladen met hagel verwelkomden ons toen we het eiland betraden. Zulk weer hoort er ook 
wel een beetje bij om de dag nog beter in het geheugen te kunnen laten griffen.  
Na de ontscheping was de coördinatie wat zoek geraakt. Het was niet precies duidelijk hoe en waar 
we naar toe moesten lopen om vanaf een verzamelpunt onder leiding van de gids verder het eiland 
te kunnen verkennen. Maar dit klein ongemak was gelukkig verder geen probleem. De gids legde op 
een aantal stopplaatsen uit wat die plaats zo bijzonder maakte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na verloop van tijd konden we ons eigen pad verder kiezen. Onderweg kon je, ondanks dat het eiland 
nog relatief kaal was, veel planten zien. Opvallend was bijv de aanwezigheid van de Wondklaver. 
Achteraf bleek dat deze klaver alsmede andere planten waren ingezaaid. Dan maar de vogels even 
benoemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelf vond ik de aanwezigheid van en het goede zicht op een aantal Baardmannetjes een leuke 
verrassing. In het water zwommen veel Slobeenden, natuurlijk ook veel ganzen, Wintertalingen, 
maar ook een Pijlstaarteend. Ongetwijfeld vergeet ik nog heel wat vogels te noemen, nou ja laat ik in 
ieder geval alleen al voor zijn naam het Witgatje nog noemen. Rond 17.30 uur gingen we weer aan 
boord van de driemaster die ons wederom in zo'n driekwartier naar de haven van Lelystad bracht. 
Op de terugweg reden we voor de verandering over de dijk naar Enkhuizen. Toch nog even tijd om te 
kijken naar het Markermeer en IJsselmeer. In de luwte van de wind zwommen in het IJsselmeer zo 
langs de kust vele zwemvogels. Rond 20.00 uur kwamen we weer aan op de plek vanwaar we 's 
morgens waren vertrokken. Aan de reacties te horen kan worden geconcludeerd dat de dag en 
daarmee het jubileum geslaagd was.  
 
Theo  Willemsen. 
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Een terugblik 
Hier herhalen we wat in het verleden zoal werd geschreven over onze natuur door onder andere 
Jacob en Ank. Hier een stukje van Ank uit de Inktzwam van het voorjaar van 2007  
 
Oeverzwaluwen 
Tijdens een KNNV-excursie bij Buitenhuizen stonden we een paar jaar geleden te kijken naar een 
treurige zandhoop, bedoeld als oeverzwaluwwand. De vogels lieten het links liggen, terwijl een 
excursiedeelnemer kon melden dat hij ze schuin aan de overkant van het Noordzeekanaal had zien 
nestelen in de steile oever van de Afrikahaven "De natuur laat zich niet dwingen" zullen we maar 
zeggen... 

Van onze zwaluwsoorten is wellicht de over de 
oeverzwaluw de minst bekende.  
De boeren- en huiszwaluw broeden in de schuur, stal 
over onder dakgoten, terwijl de oeverzwaluw in zandige 
oevers, afgravingen en zanddepots broedt. Daarom 
wordt hij ook wel zandzwaluw genoemd. Deze 
levendige vogel is de kleinste (12 cm) van onze 
zwaluwsoorten en heeft een meer flitsende vlucht dan 
de boeren- en huiszwaluw. De oeverzwaluw kan snel 
met sierlijke bogen van richting veranderen. Dit zie je 
vooral boven water wanneer ze op insecten jagen. De 
bovenzijde van de vleugels is bruinachtig, de buik en de 

keel vuilwit, waarbij de bruine buik afsteekt. De staart is enigszins gevorkt. De pootjes zijn voorzien 
van stevige veertjes, wat het graven van het nest gemakkelijker maakt. 
Riskante broedplaatsen. Ze broeden in kolonies, vroeger in beek- en rivieroevers. Door verandering 
van het Nederlandse landschap verdwenen veel broedplaatsen en liep het aantal oeverzwaluwen 
drastisch terug, waardoor ze een beschermde status krijgen. Tegenwoordig zoeken ze hun toevlucht 
bij afgravingen, zanddepots en bouwputten, met het risico dat wanneer een aannemer het zand 
vergraaft, deze broedlocatie verdwenen is. Wel is het zo dat door hun beschermde status de nog 
broedende vogels niet verstoord mogen worden. 
 
Oeverzwaluwen in de Zaanstreek. 
Recent werden in de Zaanstreek op twee plaatsen door alerte leden van de Zaanse 
Vogelbeschermingswacht oeverzwaluwnesten aangetroffen. Het ging hier om Saendelft-west en het 
industrieterrein Kolksloot-oost in Oostzaan. Met aannemers Heijmans en KWS zijn afspraken 
gemaakt om de zwaluwen met rust te laten, met als resultaat 22 broedparen. Niet gek voor zo'n 
tijdelijke behuizing. Kunstmatige wanden zijn ook een oplossing. Die in het Twiske is bij de meeste 
van ons wel bekend. Een voorzichtige schatting 250 tot 270 jongen. De oeverwand bij pont 
Buitenhuizen, natuurgebied Zuidoever, door Rijkswaterstaat aangelegd is geen succes: de wand is 
geheel begroeid geraakt. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is daarover al in overleg met RWS. 
 
Graven en broeden.  
Het graven van een nestgang is vooral het werk van het mannetje. Deze gang varieert in lengte van 
40cm tot 1.6 meter. In het seizoen broeden ze twee keer, waarbij ze dezelfde nestgang gebruiken, 
die ze dan verlengen tot 1.6 meter. Voor hun broedgedrag is graven noodzakelijk; kant en klare 
nestgangen zijn geen oplossing. De vorm van de gang is elliptisch, breed 7cm en hoog zo'n 5 cm. Aan 
het eind van de gang ligt de nestholte die 15 cm breed is. De gangen lopen iets op zodat regenwater 
er niet in kan lopen. Het eerste broedsel heeft meestal 5 eierenen het tweede minder(3 a 4 
eieren)die zo'n 15 dagen door beide ouders worden bebroed. Zodra er jongen zijn, zie je dat aan de 
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ouders, die met de pakketjes uitwerpselen de nestgang uitvliegen. Voordat de jongen uitvliegen, 
komen ze al dichter bij de nestuitgang wat het voeren door de ouders gemakkelijker maakt. Na drie 
weken vliegen ze uit. Tijdens het tweede broedsel verdwijnen de eerste jongen naar 
voedselgebieden. Meestal bij water omdat hun voedsel, insecten, daar doorgaans in grote 
concentraties voorkomt. Een oeverzwaluwkolonie zal dan ook altijd vlak bij water zijn. 
Een leven vol gevaar. 
In de herfst ontstaan grote gemeenschappelijke slaapplaatsen, veelal in rietvelden. De trektocht naar 
west- en midden Afrika begint in september. Half april komen ze terug. De oude vogels gaan, als ze 
de tocht overleefd hebben, weer naar hun oude kolonie. De jonge vogels komen vaak niet terug; zij 
stichten zelf een kolonie of zoeken een andere kolonie op. De sterfte onder jonge vogels bedraagt 
90%. De gemiddelde leeftijd van een oeverzwaluw is 7,5 jaar. Vijanden van de oeverzwaluw zijn 
vooral rat en wezel. Bij de nestingang kunnen met name hermelijn, bunzing en sommige roofvogels 
een bedreiging vormen. In de overwinteringsgebieden loeren ook gevaren. De door droogte 
geteisterde Sahel eist zijn tol, evenals de trek door de steeds groter wordende Sahara. Ook wordt in 
de overwinteringsgebieden nog volop landbouwgif gebruikt. In de jaren zestig telde men in 
Nederland nog 20.000 tot 25.000 broedparen, 25 jaar later is dat teruggelopen tot 2.000 paar. Ook 
de bezetting per kolonie is achteruit gegaan. Die achteruitgang wordt mede veroorzaakt door het 
bedijken van rivieren en beeklopen en de egalisatie van terreinen. 
 

Kunstwand (niet altijd een succes). 
Kunstwanden en tijdelijke wanden bieden 
gelukkig soelaas. Wel vergt een kunstwand veel 
onderhoud. Het is trouwens de moeite waard 
om zo'n kolonie eens te observeren. Wij 
bezoeken enige keren per seizoen de wand in 
de Flevopolder bij de Ketelbrug. Deze is al jaren 
een succes. Bij de wand op de Afsluitdijk heb ik 
nog geen resultaat gezien. Gelukkig weten 
oeverzwaluwen zelf soms een tijdelijke locatie   

Stootersplas – Twiske (foto twiske-waterland.nl)      te vinden, zoals op een bouwlocatie van de  
     …hogesnelheidslijn...... 
      Ank V. (Inktzwam voorjaar 2007) 

 

Waar zijn we nog mee bezig? 
De Wijkermeer! 

 

Wat moeten we daar?  

 

Eerst even de ligging en de historie. 

De Wijkermeer is een gedeelte van het OerIJ, gelegen 

tussen de Zeedijk, Sint-Aagtendijk, Noordzeekanaal en 

de Nieuwe Dijk. Dwars door het gebied loopt De Kil, 

een overblijfsel van een slenk. Die loopt nu van het 

Almaardermeer via de Crommenije, De Ham, 

Wijkermeer naar het Noordzeekanaal. 

Omdat het OerIJ vroeger water kreeg van de Veluwe 

en Salland ging het via de Flevomeren naar het IJ.  

Er werden ook kleideeltjes meegenomen, waardoor de grondsoort in de Wijkermeer klei is. Die is 

daardoor heel vruchtbaar, maar moeilijk te bewerken. 
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Wat gebeurt er nu in de polder? In de hoofdzaak akkerbouw en veeteelt op een gangbare manier. 

Verder is een groot gebied gedeeltelijk ingericht als recreatiegebied. Dat is bedoeld voor de 

Broekpolder, een Vinexwijk bij Heemskerk-Beverwijk. 

Dit stuk is ook ingericht voor natuur, voedselvoorziening en sinds twee jaar ook als woon- en 

verblijfplek – Het Rijk van Rorik geheten. (soort 2e Ruigoord.) 

 

Waarom onze bemoeienissen met dit gebied? Het heeft potentie wat betreft natuur. 

Voorbeelden: 3 winters geleden overwinterden er ineens 10 tot 12 velduilen. In de zomer broeden er 

veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs – allemaal rode lijst soorten. Dit zegt wel iets. Het is het 

resultaat van wat maatregelen die getroffen zijn. 

Om te zorgen voor nog meer biodiversiteit zijn we aan het kijken wat mogelijk is, samen met de 

KNNV afdelingen Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. 

Een eerste stap is gezet door een overleg met twee afdelingen. Daar zijn wat afspraken gemaakt 

waar we aan werken. Bent u ook geïnteresseerd? Neem contact met ons op. 

 

Ton Smit. 

 

Van Natuurliefhebber tot KNNV-Lid. 

Door Johanneke Kortenoever 
 
Als kind wonen en leven in de duinen. Buren op loopafstand. Een bosuil , een ransuil en een vos vaak 
heel dichtbij. Op het grasveld achter het huis toen nog veel konijnen. Een parmantige fazantenhaan 
riep  in  het voorjaar zijn hennen. Een rijke natuurlijke omgeving maakte dat mijn belangstelling 
 er door gevoed werd. 
 

Leren waarnemen, leren zien en al een beetje herkennen  
De eerste kennismaking als kind met de KNNV-Zaanstreek was met een sterke lamp nachtvlinders 
lokken. Twee leden hingen over de drooglijn een groot laken en vanuit de schuur werd elektriciteit 

naar de lamp gebracht. Vanuit mijn slaapkamer zag ik 
twee schimmen heel voorzichtig kleine vlinders in een 
buisje doen. Later leerde ik dat dit microvlinders waren. 
Wat grotere vlinders zag ik zoekend naar de lamp 
fladderen en niet altijd zitten op het laken. Waarom 
worden de grote vlinders niet meegenomen? Ik leerde 
dat pijlstaartvlinders eenvoudig waren te 
determineren.  
Toen ik wat ouder werd , mocht ik de eerste helft van 
de avond meedoen, een nieuwe ervaring: Vlinders 
kunnen ruiken! Op de bomen van het erf werd een 
smeersel aangebracht waarin rum zat. Al van ver was 
de geur voor de nachtvlinders niet te weerstaan en 
snoepten ze van de zoetigheid. Prachtige vlinders die 
lang bleven zitten. Vlinders met namen als Huismoeder 
en Weeskind. 
Via KNNV Zaanstreek leerde ik nauwkeurig waarnemen 
en beschrijven wat je ziet. Daarnaast de verbazing dat 
vlinders kunnen ruiken.  
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Het contact met afdeling Zaanstreek bleef 
een uitdaging. Het waarnemen van de 
nachtvlinders werd voor mij een jaarlijkse 
excursie. Leden kwamen naar KIJK UIT in 
Castricum. Vanuit een auto kwam 
elektriciteit voor het licht bij het laken. 
Het plaatsen van een scherm was lastiger 
dan het hangen van een laken over een 
waslijn. De groep werd verdeeld. Een 
smeergroep en een groep bij het scherm. 
Bij het scherm een deskundige om de heel 
kleine vlinders op naam te brengen als het 
mogelijk was. Een route ging door het bos 
waar de smeerselplekken op de stam van 
de dennen soms vol vlinders zaten. Jaren 
later, toen de Zaanstreek al niet meer in de 
duinen kwam, bleven de plekken op de 
bomen zichtbaar in kleur, als een groene 
streep op de stam. 
 

Leren waarnemen met meerdere kenmerken, het zien, ruiken, horen, tellen . 
Op weg naar determineren van niet alleen vlinders, maar de natuur in zijn grote 
verscheidenheid.Mijn vader nam mij mee naar een KNNV-leiders kamp op Terschelling. Daar leerde 
ik te kiezen voor het determineren van planten, insecten, vogels en wat heel spannend was: 
wadbeesten zeven. In de bodem van het wad leven heel veel kleine dieren, schelpen en wormen. 
Nog steeds was ik niet oud genoeg om zelfstandig lid te worden van een vereniging voor 
veldbiologie. En eindelijk werd ik elf jaar, eigenlijk nog iets te jong voor de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie. 
De overstap naar lid worden van de 
KNNV deed ik jaren later. 
Elk jaar was ik een deelneemster van de 
paddenstoelen excursie bij KIJK UIT, nog 
zonder lid te zijn van afdeling Zaanstreek. 
Paddenstoelen determineren onder 
leiding van KNNV Zaanstreek. Eenmaal lid 
van de afdeling hoorde ik hoe er ooit heel 
veel mensen naar de excursie gekomen 
waren. Een uitnodiging in de plaatselijke 
krant en in het afdelingsblad de 
Inktzwam in de bibliotheek was aan het 
grote aantal deelnemers debet. 
 

Planten leren waarnemen. Nauwkeurig determineren. 
Eenmaal lid van de KNNVafdeling Zaanstreek nam ik niet alleen deel aan de avonden voor leden 
maar ook aan excursies voor leden. Ik werd actief in de plantenwerkgroep. Onder leiding van George 
van Dam planten determineren naast de spoorlijn. Een heel gevaarlijke onderneming zeg ik achteraf, 
nu niet meer mogelijk. Hoge hekken langs het spoor maken dat je nog net de prachtige kleuren van 
de bloemen kunt zien, maar niet de soort. Ik weet dat de bloemenpracht Aardaker is. 
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Waarnemen van planten, grassen, zeggen 
enz. in een vak van een meter bij een meter. 
Een sjoc opname maken. (=Plantensociologische 
opname) Heel nauwkeurig tellen hoe vaak bijvoorbeeld 
een grassoort voorkomt. Soms waren de grasjes nog 
nauwelijks herkenbaar en leerde ik determineren met 
een vergrootglas. Niet alleen het zien was belangrijk 
maar ook de vele belangrijke termen onthouden. Thuis 
oefende ik meestal de verschillende termen om een 
volgende keer volop mee te kunnen doen. Het lukte pas 
na een lange periode. 
        

Riet, Kropaar, IJle dravik, Gestreepte witbol. 

 

In 2011 een nieuw uitdaging om een vaardigheid te leren: Welke PR is er nodig 
om aandacht te vragen voor een activiteit van de afdeling? 
De krant inschakelen, plaatsen vinden voor affiches, belangstellenden telefonisch te woord staan en 
uiteindelijk voor een bijzondere activiteit mensen op een wachtlijst plaatsen. Met veel van de 
toekomstige deelnemers volgden boeiende gesprekken. De cursus “natuurlijk tuinieren” onder 
leiding van Jan en Ina Marbus was heel breed. De mensen die wilden deelnemen hebben zelf tuinen 
waarover ze heel veel vragen hebben. Onderwerpen die mij uitdaagden om de vraag te stellen “Kan 
ik u hierover terugbellen?” 
 

Zonder internet antwoorden zoeken is een heel waardevol leerproces. 
In 2012 werd mij gevraagd om bestuurstaken tijdelijk op mij te nemen. Het jaarverslag voor de 
landelijke KNNV geeft aan wat er in een jaar tijd aan activiteiten plaatsvindt. 
Afdeling Zaanstreek heeft in 2012 momenten gekend van bruisend natuurbeleven. 
 
 -Op werkavonden en tijdens excursies van de Plantenwerkgroep. Een activiteit die 
structureel elke veertien dagen georganiseerd wordt. 
 -De cursus ”Natuurlijk tuinieren” van Jan en Ina Marbus, een voorbeeld van natuurbeleven 
met deelnemers die geen ervaring hebben in het waarnemen van natuur. Uitgedaagd door het motto 
”gedurende de hele cursus geldt dat vondsten, waarnemingen en/of verschijnselen altijd in- of 
meegebracht kunnen worden” maakten 25 deelnemers daar ruimschoots gebruik van. 
 -Een vaarexcursie in het Guisveld , een veenweidegebied met uitgebreide 
veenmosrietlanden. Hier troffen wij een vegetatie 
van Maskerbloem aan. 
 -Een excursie naar het Kennemermeer bij 
IJmuiden. Afgezien van het ingesloten strandmeer 
is dit een duinvallei met veel orchideeën (zelfs 
enkele exemplaren van de Groenknolorchis)’’ 
bloeiende Parnassia etc. en vogels o.a de 
Roodmus en de Tapuit. Daarbuiten vegetatie van 
het zeedorpenlandschap met twee soorten 
Silenes, Hondskruid, etc. 
 -Een lezing over bomen in de Zaanstreek 
wordt naast leden ook door belangstellenden 
bezocht, die door persoonlijke betrokkenheid bij 
bijzondere of oude bomen een advies vragen aan 
de inleider. 
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 -De werkgroep Kooiakkers, een onderdeel van de Kalverpolder, een klein gedeelte van deze 
polder wordt door leden van de afdeling Zaanstreek van de KNNV beheerd, terwijl de polder zelf 
door een Stichting met minstens 30 mensen wordt onderhouden.  
Deze stichting probeert dit rijke veenweidegebied te behouden voor de toekomst. Het gebied is rijk 
aan Moerasviooltjes. Verder komen er vijf soorten varens voor, o.a. Koningsvaren en Dubbelloof. 
Scholieren werken mee op de Kooiakkers in het kader van een Maatschappelijke stage. 
 -De Vlinderwerkgroep, die zich ook met libellen bezighoudt, blonk uit. Zij organiseerden 17 
activiteiten. In de Zaanstreek is door de oprukkende bebouwing een ”postzegel” natuurgebied van 
grote betekenis. De werkgroep is genomineerd voor de jaarlijks door de gemeente Zaanstad 
uitgereikte vrijwilligersprijs. 
 
Samenvattend heeft de afdeling, ondanks de zorg die ontstaat door het ouder worden van de leden, 
door inzet van een kleine kern van enthousiaste leden, activiteiten ondernomen die in de plaatselijke 
pers regelmatig aandacht hebben gekregen. 
De bestuurstaken veranderen. Het werd noodzakelijk om niet alleen te communiceren met 
telefonische gesprekken of geschreven brieven, de digitale mogelijkheden werden steeds complexer. 

 
Nieuwe computervaardigheden leren.  
Ik maakte alleen gebruik van power point, verwerken van beeldmateriaal en andere grafische 
mogelijkheden. Leden schreef ik liever handmatig. Een enkele keer gebruikte ik een tekst met een 
Word document om een groter aantal te kunnen gebruiken.  
Deze communicatie plaatste ik in persoonlijke brieven . Een groot voordeel was dat leden op de 
brieven reageerden met een brief of een telefoongesprek. Een andere mogelijkheid was om op 
werkavonden teksten uit te delen en die 
mondeling zo nodig toe te lichten. 
De veranderingen in communiceren hebben 
naar mijn ervaring niet alleen een gunstig effect. 
Het afdelingsblad verdween en daarmee ook de 
mogelijkheid om het blad op de leestafel van de 
bibliotheek te leggen. De groep leden die de 
Inktzwam bezorgde, hoefde deze taak niet meer 
uit te voeren. Ook daarmee werd een 
contactmogelijkheid van leden met leden 
minder… 
Er kwam met de website van de afdeling een 
mogelijkheid om informatie te delen en op 
Facebook een eigen pagina. 
 
Een paar keer per jaar een leden voor ledenavond. Open dagen van de Heemtuin een geweldig 
moment om met publiek je hobby te delen. Er zijn lezingen geweest waarvoor een open uitnodiging 
in de krant mensen naar het natuurmuseum in Zaandam kwamen. Een lezing over exoten trok veel 
belangstellenden. Na deze avond vier nieuwe leden . KMZ was met de nieuwsbrief een welkome 
berichtgever, al verbaasde het mij hoeveel mensen reageerden op de plaatselijk krant. 
 
Waarnemen leren via een foto met een smartphone past in deze tijd. Door Corona trekken veel 
mensen de natuur in. Ze willen graag een naam geven aan planten en dieren en ook vogels die ze 
tegen komen. 
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Maar daarmee verdwijnt de behoefte om via onze afdeling natuur te leren waarnemen. Via 
waarneming.nl gaat het om de plek van waarnemen, de omstandigheden en wat bijzonder is; 
onderwerpen die te maken hebben met biodiversiteit en klimaatverandering. 

 
Van een micro organisatie gaan we naar een macrobelangstelling. 
Met deze ontwikkeling kan ik wat betreft de toekomst van de afdeling positief eindigen. 
Samen met andere organisaties de betekenis van de klimaatverandering voor de biodiversiteit steeds 
in de pers aan de orde stellen. 
 
Johanneke Kortenoever  
( oud-bestuurslid van afdeling Zaanstreek van de KNNV) 
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