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Redactioneel 
Redactioneel  
 

Nou, het jaar 2013 is goed begonnen. 

Veel sneeuw, veel nattigheid en voor 

velen dus ook narigheid. Voor vandaag 

- wanneer ik dit schrijf - is er na een 

tweetal prachtige voorjaardagen weer 

kou voorspeld. Maar nu ik hier op de 

buitenthermometer kijk, staat-ie op 12, 8 
o
C. Dus de weermannen van radio en 

TV weten het ook niet helemaal. De 

merelman zit hier in de lariks voor het 

raam te zingen, geweldig, maar de 

dame vindt het waarschijnlijk nog te 

koud. En gelijk heeft ze. Het zonnetje 

schijnt op de tafel, het is heerlijk hier 

maar de CV is wel aan. Nog maar even 

op de kiezen bijten, het voorjaar komt er 

zeker aan, maar nu nog niet. De 

sneeuwklokken in de tuin beieren dat 

het een lieve lust is. Ze staan door het 

zonnetje en het luuwtje ( goed Zaans 

woord) in de tuin helemaal open. Ze 

breiden zich jaarlijks behoorlijk uit maar  

het kunnen er wat mij betreft nooit 

genoeg zijn. Komt er straks speenkruid 

voor in de plaats, kleurt de tuin van 

wintergroengrijswit naar 

voorjaarsgroenmalsstralendgeel. Wat 

wil je nog meer. Lekkur! Dat geeft 

energie. 

Weer een nieuwe jaargang ZNMK-krant 

aan de al bestaande reeks van 19 

toegevoegd. Het is zoals gebruikelijk 

weer een heel ding om hem te vullen. 

Maar met de vaste inzenders hebben 

we toch weer een mooi resultaat. Oude 

exemplaren staan tegenwoordig ook op 

de KMZ website (www.kmz1971.nl). In 

de krant aandacht voor onder andere 

het door KMZ georganiseerde 

Blauwalgsymposium op 15 april 

aanstaande, in de Vertoeving aan de 

Westzijde te Zaandam. Ook een stuk 

over de voortgang van de overleggen 

die momenteel gevoerd worden over de 

toekomst van het Noordzee-

kanaalgebied tot 2040, door de 

provincie georganiseerde meedenk-

avonden. Hieraan deden verschillende 

organisaties in het Zaanse mee. Het 25 

jarig jubileum van de Zaanse Energie 

Koöperatie, zeer een felicitatie waard. 

Bij dezen dus: Gefeliciteerd en succes 

voor de toekomst. Iedere Zaankanter 

kan tegenwoordig stroom inkopen 

geproduceerd uit eigen luchtruim. Info 

via hun website: www.zaanse-energie-

kooperatie.nl , mooie nieuwe site met 

info over van alles wat met 

(wind)energie te maken heeft.  

 

Nog een klein stukje Streekkunst van 

Frans Room heeft u te goed. Hij 

schetste in recent verleden de groene 

omgeving van Zaandam. Nu maar 

hopen dat hij nieuwe kunstenaars 

inspireert tot het vastleggen van de 

hedendaagse omgeving van de stad. 

Ik zou zeggen: veel leesplezier en 

geniet van het aankomende voorjaar. 

 

Rita Melk 

 

Agenda 
 

KNNV 
Werkdagen Kooiakkers Kalverpolder 

Elke woensdagochtend en op de 

zaterdagen 6 april, 4 mei, 1 juni. De 

werkplek is bij de Leeghwaterweg, 200 

meter voor de verkeerslichten 

Wijdewormer, aanvang 9.30, einde 

13.30 uur. 

 
OBW / Vogelwerkgroep 
Westzaan 
Werkdagen Westzijderveld  

Op zondag.  

Verzamelen bij de molen ‘De 

Schoolmeester’ om 9.15, einde 13.30 

uur. Info:obwsecretariaat@upcmail.nl 

 

Stichting Kalverpolder 
Werkdagen op elke dinsdag van 9 tot 

14 uur, werkplek Kalverringdijk 32. 

 

Vogelbeschermingswacht 
“Zaanstreek”  
Jubileumdag:  zondag 21 april op 

Fort Krommeniedijk van 10 tot 16 uur. 

Vogels kijken op het fort, 

Informatie- en verkoopstands, 

lezingen over natuur fotografie. 

Voor de jeugd is er veel te beleven 

o.a uilenballen pluizen.

COLOFON 
De Zaanse Natuur- en Milieukrant is 

een uitgave van het Zaans Natuur- en 

Milieu Overleg (ZNMO). De krant 

verschijnt vier maal per jaar. De 

inhoud van de artikelen geeft niet 

noodzakelijkerwijs de visie van de 

redactie weer. 

 

In Zaanstad bestaan diverse 

organisaties die zich (ook) inzetten 

voor natuur en milieu. Het ZNMO zorgt 

er voor dat deze afzonderlijke 

organisaties van elkaars activiteiten op 

de hoogte blijven, door periodiek 

overleg en door de uitgave van deze 

Zaanse Natuur- en Milieukrant. Ook 

treedt het ZNMO in voorkomende 

gevallen naar buiten met een 

gezamenlijk standpunt over een 

bepaalde kwestie. 

 

Lidorganisaties ZNMO 
 Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 

6353580 kmz@dds.nl 

 Fietsersbond afd. Zaanstreek 

6176250 

 Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging 

(Zaanstreek) 6140747 

 Milieudefensie Zaanstreek 06-

48363237 

 Natuur- en Milieu Educatie 

6312020 

 OBW Ongeschonden Behoud 

Westzijderveld, 6167192 

 Open Polders Assendelft 6700267 

 Staatsbosbeheer (Zaanstreek) 

6212522 

 Vogelbeschermingswacht 

“Zaanstreek” 

www.vogelwachtzaanstreek.nl 

 Zaans Natuur en Milieu Centrum 

6312020 info@znmc.nl 

 Zaanse Energie Koöperatie  

06-33800429  

  info@zaanse-energie-kooperatie.nl 

 

Redactie: Loek Vlaanderen, Rita Melk, 

Elsa Loosjes, Gerrit Jan van der 

Schoor (vormgeving) 

Aan dit nummer werkten verder mee:, 

Thecla Graas, Kees Keijzer, Sonja 

Puhl, Nynke Sminia, Ank Veenis. 

Redactieadres/Abonnementenadmini-

stratie: ZNMK, Stationsstraat 38, 1506 

DH Zaandam. 

Telefoon: 6353580 of 6212153 

E-mail: kmz@dds.nl  
Website: www.kmz1971.nl 

Abonnementsprijs € 5,- per jaar. 

Abonnement samen met lidmaatschap 

KMZ €12,50 per jaar.  

Bankrekening 2368420 

Deadline volgende uitgave:15 

september 2013 

Voor milieumeldingen kunt u (nu 

nog) bellen naar: 

 Gemeente Zaanstad: 14 075, 

 Milieuklachtentelefoon Noord-

Holland : 0800 - 658 67 34 

(gratis, keuze menu 1), 

 Informatie- en klachtenbureau 

Schiphol: 020 - 6015555 of 

www.crosinfo.nl 

 Milieudienst IJmond:0251-

263863 

http://www.kmz1971.nl/
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/
mailto:kmz@dds.nl
http://www.crosinfo.nl/
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KONTAKT MILIEUBEHEER ZAANSTREEK 

KMZ is in 1970 opgericht. De vereniging heeft tot doel het welzijn te bevorderen door te waken voor  

milieuaantasting en door het milieubeheer in de Zaanstreek te activeren. Dit geldt in de ruimste zin van het  

woord. KMZ zet zich in voor beperkte uitbreiding van Schiphol, voor verstandige ontwikkeling van het  

Noordzeekanaalgebied, voor beperking van de automobiliteit en behoud van het restant Zaanse  

veenweidegebieden. KMZ werkt zo veel mogelijk in samenwerking met verwante organisaties. 

 

Blauwalg, wat is er aan te doen? 
 

In de vorige eeuw vertroebelden de 

Nederlandse buitenwateren steeds 

meer. De oorzaak ervan was de overal 

optredende vervuiling en de vermesting, 

vooral ook door de toename van de 

bevolking, die ook het intensieve 

gebruik van mest op de akkers nodig 

maakte. Bovendien gebruikte men 

fosfaathoudende wasmiddelen, en al 

die meststoffen spoelden af naar het 

oppervlaktewater. Voeg daarbij nog het 

langzaam milder wordende klimaat en je 

kunt je voorstellen dat bacteriën die zich 

nu eenmaal tussen de twintig en de 

dertig graden het lekkerst voelen, flink 

gedijden. In veel oppervlaktewateren 

treffen we dan ook in de zomer vaak 

een soort vies ruikende groene soep 

aan, die dichter bij de waterkant blauwig 

wordt. Dit zijn de cyanobacteriën, in de 

volksmond blauwalgen genoemd, een 

soort die in staat is tot fotosynthese. 

Dergelijke bacteriën hebben weliswaar 

gezorgd voor de transitie tot een 

zuurstofhoudende atmosfeer en zo zo’n 

3,7 miljard jaar geleden het leven op 

aarde mogelijk gemaakt, nu zijn ze over 

het algemeen minder gewenst.  

De vlokken en draden die dit soort 

bacteriën vormen zijn zichtbaar, de 

bacteriën zelf niet. De soort kan een 

groene, rode of bruine laag over het 

water vormen en is onder te verdelen 

naar rijk, stam, klasse, orde, familie, 

geslacht en soort. Veel cyanobacteriën 

krijgen hun drijfvermogen door de 

vorming van gasblaasjes. Ze kunnen 

ermee omhoog komen, en als door de 

werking van het licht voldoende 

koolhydraten zijn opgeslagen, zakken 

ze door eigen zwaarte weer naar 

beneden. Cyanobacteriën kunnen 

gifstoffen, toxines, bevatten en terwijl 

volwassen mensen terecht niet graag in 

troebel en stinkend water zwemmen, 

kunnen kinderen of huisdieren er sneller 

mee in aanraking komen omdat ze 

minder goed opletten. 

Er zijn allerlei manieren om te proberen 

het water helderder te maken, van 

ecologisch beheer, waarbij waterplanten 

worden aangeplant of wordt ingezet op 

driehoeksmosselen tot het in trilling 

brengen van het water of het toevoegen 

van luchtbellen. Binnen de afspraken 

over de kaderrichtlijn water hebben wij 

overigens ook afgesproken de 

waterkwaliteit te verbeteren.  

Blijkbaar was het grachtenwater waarin 

Maxima zwom, inmiddels vrij van gif en 

nam ze niet per ongeluk toch maar een 

slokje water. Het gif kan immers niet 

door de huid heen en als men zijn mond 

dichthoudt, is dat afdoende. 

Het beste is echter dat we ervoor 

zorgen dat het water minder voedselrijk 

wordt. Hoe we dat moeten bereiken en 

welke onderzoekingen er verder worden 

gedaan en welke maatregelen tot 

opsporing, signalering van het gif en 

neutralisering ervan worden 

ondernomen, daarover hoort u op het 

symposium. 

 

Dit is op 15 april 2013 vanaf 19.30 uur 

in De Vertoeving 

Ontmoetingscentrum, Westzijde 82 te 

Zaandam. U bent van harte welkom.

 

 

Veenmosrietland  
 

Veenmosrietland en schraal rietland zijn 

de parels in het landschap van de 

veengebieden. 

Helaas zijn ze wat onbekend want ze 

zijn meestal alleen van een afstand te 

bewonderen. We krijgen dan niet de 

fraaie bijzondere planten te zien die er 

in voorkomen, zoals zonnedauw , 

veenpluis, rietorchis, veenmossen,  

koekoeksbloem, moerasviool en vele 

andere planten.  Deze planten krijgen 

een kans als het veengebied niet 

beweid word of wanneer er weinig 

beweiding en geen bemesting 

plaatsvindt. 

Het afvoeren van het maaisel en een 

hoog waterpeil  - anders gezegd: een 

natte bodem - zijn belangrijke 

voorwaarden voor een  bloem- en 

kruidenrijk rietland. Amfibieën kun er 

goed in leven en ook voor de 

vegetarische noordse woelmuis en de 

waterspitmuis zijn het ideale biotopen.   

Al de plantenrijkdom komt het 

insectenleven ten goede. De insecten 

trekken weer vogels aan die voedsel 

kunnen vinden in zo’n insectenrijk  

hooiland. Op het ogenblik zijn er echter 

steeds minder kruidenrijke graslanden 

en dat heeft invloed op de 

weidevogelstand. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te 

wijzen voor deze achteruitgang: het 

wegvallen van het economisch nut van 

de rietteelt, de toegenomen 

intensivering door het agrarisch gebruik, 

verdroging door ontwatering,  

vermesting, weinig dynamiek in het 

moeras en waterverontreiniging 

De werkgroep Kooiakkers heeft dit 

probleem zo’n 18 jaar geleden gezien 

en is aan de slag gegaan  

op de Kooiakkers. Van rietland met 

boomopslag en braamstruiken heeft 

men zo een gebied met bloemrijk 

hooiland en veenmosrietland gemaakt. 

 

Wilt u het resultaat eens zien?  Dan 

heeft u daar de gelegenheid voor op 

woensdag ochtend en de eerste 

zaterdag van de maand. Ook op de 

open dag Kalverpolder, zondag  16 juni. 

De Kooiakkers liggen aan de 

Leegwaterweg, 200 meter voor het 

kruispunt Wijde Wormer. 
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Een houdbare visie op het Noordzeekanaalgebied? 
 

Tweede bijeenkomst. 

Op 11 december hebben het ZNMC en 

KMZ samen met vele andere 

betrokkenen - die hetzelfde maar ook 

soms heel anders denken - deel-

genomen aan overlegsessies, die 

informatie moeten verschaffen aan de 

stuurgroep die een visiedocument zal 

samenstellen voor het 

Noordzeekanaalgebied tot 2040. Na de 

aftrap op 15 oktober, waarover we in de 

vorige krant hebben bericht (en waarin 

de toon werd gezet), kregen we nu een 

meer democratisch vervolg, een overleg 

in zogenaamde werkateliers. Het ging 

om recreatie, natuur en cultuurhistorie, 

milieu en gezondheid, economie, 

bereikbaarheid, wonen. Het was op zich 

wel aardig. 

 

Maar in de verslaglegging van de 

workshops ging het een beetje mis. De 

opmerking dat de Wijkermeer groen 

moest blijven werd genoteerd als: zo 

lang mogelijk groen. 

Bij het overleg over milieu werd wel 

opgetekend dat milieu- en ruimte-

technisch de grenzen aan de groei 

bereikt waren, en dat dat betekende dat 

er alleen schone bedrijven mochten 

komen en natuurlijk dat er een ‘integrale 

visie’ moest zijn - maar die maken we 

nu toch, zou je denken.   

Bij ‘bereikbaarheid’ ging het weer een 

beetje mis. In het overleg werd natuurlijk 

weer eens geroepen om de verbinding 

van A8 en A9. Natuurlijk heeft ‘de 

tegenpartij’ het recht om dat te roepen, 

maar de indruk dat iedereen het 

daarmee eens is, moet niet teveel 

worden gewekt. Men memoreerde in het 

verslag nu wel dat er bij de aanleg van 

de weg veel overlast zou kunnen komen 

(door de gedeeltelijke verplaatsing van 

de verkeersdrukte van Krommenie naar 

Assendelft) maar vergat de opmerking 

te noteren dat over de effecten van 

deze verbinding een Unesco-rapport 

bestaat, dat alle voorgestelde tracés 

afkeurt. Voorwaar toch een belangrijke 

mededeling, zou je zeggen. 

Voor de fietsers wilde men ook wat 

doen. Tja, maar wat? Wel: als ze voor 

een brug moeten wachten, moeten ze 

een afdak krijgen om onder te schuilen, 

werd gezegd. Dat werd ijverig 

opgetekend. Hoe komt het trouwens 

toch dat bruggen te lang openstaan? U 

mag het zeggen. 

Tja en dan het wonen. Wat wil je?  

“Wonen en (haven)industrie gaan niet 

automatisch samen” constateerde men 

terecht, maar “je kunt wel haven-

woningen bouwen”. 

Milieu en gezondheid zijn belangrijk, ja 

dat vond men ook: “Ga investeren in 

duurzaamheid en innovatie voor 

verbetering milieu. Het voorbeeld is 

Tata (“wereldwijd proeftuin voor concern 

voor innovaties procestechnieken in 

industrie”, zei men). Volgens ons 

hebben die dat zeggen alleen de 

voorkant van Tata gezien.  

Onze opmerking over het voldoen aan 

de Kaderrichtlijn water werd niet in het 

verslag opgenomen. Voorwaar, toch 

werkelijk van belang, leek ons. Verder 

werd geopperd dat bedrijven onderling 

milieuruimte zouden kunnen verdelen 

om zo innovaties te laten ontstaan, 

maar ook dat men daarbij dan zou 

moeten opletten dat dat proces niet zou 

verlopen als dat met de verhandelbare 

emissierechten. Maar dat laatste kwam 

weer niet in het verslag. 

De moderne en uiteraard innovatieve 

opleiding communicatie van de 

notulanten geeft natuurlijk geen inzicht 

in verhandelbare emissierechten en de 

term ‘State of Conservation Report’ (dat 

was de nota van de Unesco) was 

blijkbaar onverstaanbaar; in ieder geval 

werd, toen wij aanvullende opmerkingen 

aan de makers van het verslag 

doorgaven, gezegd dat niet alle details 

konden worden opgenomen. 

Zijn de KRW en de Unesco details en 

afdakjes voor fietsers niet? 

 

Derde bijeenkomst 

Op donderdag 24 januari stonden de 

derde overlegavond en het tweede 

werkatelier over de visie op het 

Noordzeekanaalgebied op het 

programma. Verschillende leden van 

KMZ, ZEK, bewonersgroepen en het 

milieuplatform waren er weer voor naar 

Serah Artisan gekomen. Van deze 

bijeenkomst nu een eigen verslag. 

Hoe zit het eigenlijk?  

De visie Noordzeekanaalgebied 2040 

moet tot stand komen op basis van 

intensief overleg tussen de overheden, 

bedrijven en inwoners van de regio 

Noordzee-kanaalgebied. De overheden 

zijn verenigd in de stuurgroep visie 

NZKG 2040. Op verzoek van de 

stuurgroep voert de projectgroep visie 

NZKG 2040 intensief overleg met het 

bedrijfsleven, de maatschappelijke 

organisaties en de inwoners van de 

regio. De beelden, overwegingen en 

belangen die in al deze gesprekken 

naar voren komen, worden door de 

stuurgroep alle gewogen bij de 

totstandkoming van een gedragen visie 

NZKG 2040. 

De vorige bijeenkomst was er vooral op 

gericht om binnen de verschillende 

thema’s (economie, woningbouw, 

recreatie, landschap, cultuur, natuur, 

milieuruimte en bereikbaarheid) 

belangrijke zaken in beeld te brengen 

die vooral meegenomen zouden 

moeten worden bij het opstellen van de 

visie voor het Noordzeekanaalgebied. 

Deze keer was de insteek vooral WAAR 

de opgaven voor groei en inrichting van 

de verschillende thema’s in de 

metropoolregio Amsterdam moeten 

worden ingepast. Voor de duidelijkheid, 

de metropoolregio is niet alleen het 

Noordzeekanaal gebied. De 

metropoolregio is een veel groter 

gebied, daartoe worden bijvoorbeeld 

ook Lelystad, Almere, Haarlem, 

Zandvoort en Hilversum gerekend (zie 

kaartje).  

  

Hoewel de metropoolregio dus veel 

groter is dan het Noordzeekanaalgebied 

alleen, wordt er voor de visie enigszins 

gestuurd om de opgaven die gelden 

voor de metropoolregio grotendeels in 

het Noordzeekanaalgebied te 

realiseren. Daardoor dienen deze 

opgaven dus in de visie te moeten 

worden meegenomen.   

De aanwezigen werd gevraagd mee te 

denken waar de verschillende thema’s 

een plek zouden kunnen krijgen. De 

eerste algemene opmerkingen van de 

aanwezigen waren dan ook de twijfels 

over de vanzelfsprekendheid van het 

streven naar groei en de verwachte 

vraag naar woningen. ‘Is die wel zo 

groot en moet dat per se hier?’ Zoveel 

ruimte is hier helemaal niet! Zou het niet 

verstandiger zijn om sommige opgaven 

zoals bijvoorbeeld woningbouw te 

realiseren in andere delen van de 

metropoolregio waar milieu, natuur en 

landschap sowieso al minder onder druk 

staan. 

 Er is over de verschillende thema’s veel 

gezegd en gediscussieerd, ook zijn er 

zijn veel andere opties aangedragen 
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maar de deelnemers werd toch verzocht 

om per thema aan te geven WAAR 

WEL maar bovenal WAAR zeker NIET.  

Natuurlijk waren er veel verschillende 

meningen maar globaal genomen werd 

het advies, kort gezegd: haven 

innoveren en intensiveren in verband 

met milieudruk en overlast, wonen en 

havenactiviteiten zo min mogelijk 

combineren, zoveel mogelijk groen 

behouden (vooral aan de noordkant van 

het kanaal), toeristische en recreatieve 

functie versterken en 

achterlandverbindingen verbeteren. 

Zoals het advies is geformuleerd zullen 

weinigen daarop tegen zijn, zeker als 

het inderdaad op die manier wordt vorm 

gegeven en uitgevoerd. Maar, u 

begrijpt, dat het advies in de praktijk niet 

haalbaar is wanneer ook de opgegeven 

groeiscenario’s een plek moeten krijgen. 

Dan zullen er toch keuzes moeten 

worden gemaakt. Die keuzes zijn in een 

later stadium aan de stuurgroep.  

Positief aan de werkwijze en het proces 

dat er bij de totstandkoming van de visie 

wordt gevolgd is dat iedereen die dat wil 

erbij betrokken kan zijn en wordt 

gehoord. Wat daar verder mee gebeurt 

in de besluitvorming is natuurlijk maar 

afwachten, toch denk ik telkens:  ‘t ken 

maar gezegd wezen’! Beter een mening 

gegeven die niet is gevolgd dan 

helemaal geen mening en/of niet 

gehoord. 

 

Op dinsdag 19 maart zal de laatste 

bijeenkomst over de visie van het 

Noordzeekanaal gebied zijn, het thema 

is ‘van perspectieven naar visie’. Deze 

avond zal in het teken staan van de 

stap van mogelijke toekomst-

perspectieven, zoals die zijn geschetst 

en besproken in het werkatelier van 

januari, naar de Visie 

Noordzeekanaalgebied 2040. Ook van 

deze bijeenkomst zullen we u natuurlijk 

weer verslag doen.

.

 

Waterproblemen  
 

Water is een hoofdzaak in Nederland. 

Allereerst natuurlijk de waterveiligheid. 

Ondanks kwam in het nieuws dat  door 

de wet HOF (houdbare overheids-

financiën) ook de waterschappen aan 

de overheidsbezuinigingen zouden 

moeten deelnemen. Deze moeten 

echter voldoen aan de eisen van het 

hoogwater beschermingsprogramma 

maar ook aan de afgesproken 

maatregelen binnen de kaderrichtlijn 

water; ons water is niet meer van de 

allerbeste kwaliteit en we hebben 

binnen Europa afspraken gemaakt die 

te verbeteren. Hoe moeten ze hun 

verplichtingen nakomen met minder 

geld dan nodig is? 

Het zijn maar een paar van de 

problemen waar de watersector mee te 

maken heeft. 

Niet alleen willen we graag veilig zijn 

achter onze dijken, maar ook willen wij 

oppervlaktewater van een goede 

kwaliteit houden. Als men het waterpeil 

handhaaft, voorkomt dat ook (verdere) 

bodemdaling. De landbouw vraagt om 

voldoende schoon zoet water, zowel in 

Noord-  als in Zuid-Holland. In Zuid-

Holland, in het waterschap Rijnland 

bijvoorbeeld, zijn niet alleen 

bijvoorbeeld de Boskoopse 

boomkwekerijen, maar is ook de natuur 

van zoet water afhankelijk.  

Als heel West-Nederland te kampen 

heeft met peilproblemen vanwege 

droogte, dan laat men gewoonlijk 

gebiedsvreemd water in. In Zuid-

Holland is dat zoete water uit de rivieren 

welkom, en vreest men het indringen 

van het zoute zeewater – zozeer dat 

men in de droge zomer van 2011 de 

waterstromen van enkele vaarten moest 

omkeren om extra zoet water uit het 

IJsselmeer in te laten. In Noord-Holland 

laat men altijd zoet water in vanuit het 

IJsselmeer, maar vroeger was dat 

natuurlijk de Zuiderzee.  Vandaar dat de 

Noord-Hollandse weiden licht brak 

waren, maar sinds de afsluiting van de 

Zuiderzee verzoet zijn. Daarmee  

verdween geleidelijk de Noord-

Hollandse licht brakke natuur. Die 

zouden we graag weer terugzien. Voor 

KMZ is de kwestie van de verbrakking 

verbonden met de herinnering aan Dick 

Jonker, die zo inzette op de verbrakking 

van het Guisveld. 

Een ander probleem is de vervuiling van 

het water door menselijk toedoen. Niet 

alleen komt vervuild water bij Lobith ons 

land binnen, ook in dit land wordt er het 

nodige aan toegevoegd.  

Gewasbeschermingsmiddelen en 

medicijnresten vervuilen ons water nog 

meer, en zijn er alleen met hoge kosten 

uit te filteren. De boeren en de 

Nederlandse gemeenten spuiten te 

graag en te veel, omdat het hen 

goedkoper uitkomt, maar de kosten 

worden dan weer elders gemaakt. Die 

vervuiling kan uiteindelijk ook gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van ons 

drinkwater. 

 

Voeg daarbij dat de Nederlandse 

bodem behoorlijk bemest werd en 

wordt, en dan kun je je voorstellen dat 

op die vervuiling micro-organismen het 

goed doen. De bekendste zijn wel de 

giftige blauwalgen, die in onze zoete 

wateren voorkomen en ook nog eens 

gedijen bij de hogere temperaturen van 

onze zomers. 

Het blauwalgenprobleem  is lastig op te 

lossen. Allereerst moet men tijdig 

signaleren waar de voor mens en dier 

gevaarlijke gifstoffen zich bevinden, en 

hoeveel daar precies van in het water 

voorkomen. En dan hebben we het ook 

nog eens over water waarin mensen en 
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hun huisdieren zich ’s zomers een fris 

bad willen gunnen: plassen en vijvers.  

KMZ zal, zoals hiervoor aangekondigd, 

in april een nieuw symposium houden 

met sprekers over deze problematiek. 

 

Het klinkt haast als een al te luxe wens, 

om een beetje zout in de veenweiden 

terug te willen, vanwege het gunstige 

effect op de natuur hier, maar zo gek is 

het niet om op meer plaatsen wat meer 

zout te willen. Er zijn voldoende 

groenten die zoutminnend – en lekker – 

zijn, en die je zou kunnen verbouwen. 

En…de blauwalgen doen het in een 

beetje brak niet zo goed.  

Misschien kunnen we nog eens een 

oplossing zoeken in deze richting. 

Actuele kennis uit de zestiger jaren  
 

Eind jaren zestig gaf  F.E. Loosjes van 

de Plantenziektenkundige Dienst te 

Wageningen een inleiding voor een 

cursus veilig omgaan met 

bestrijdingsmiddelen. Hier volgt zijn 

betoog. 

 

Er was afgesproken dat het 

onderwerp van deze inleiding zou 

zijn: ‘resistentie ten opzichte van 

insecticiden’. Als ondertitel had 

ik zo gedacht: ‘Hoe komen we er aan 

en hoe komen we er af’. 

Maar nu moet ik eerst voor u praten 

over ‘de invloed van 

bestrijdingsmiddelen op het 

evenwicht in de natuur.’ 

Kan dat wel? Dat kan niet, want u 

zult het toch wel met me eens zijn, 

dat bestrijdingsmiddelen niet in de 

natuur, maar in de cultuur worden 

gebruikt. 

De conclusie is duidelijk! Met de 

allerprimitiefste trap van 

beschaving is Homo Sapiens de 

natuur tot cultuur gaan omvormen. 

Hij heeft daarmee het natuurlijk 

evenwicht verbroken en hij is nog 

steeds bezig die eenzijdigheid 

zoveel mogelijk te handhaven en te 

doen toenemen, ten behoeve van 

hemzelf en de ‘plagen’ en ten koste 

van de rest. Hij begon met cultuur, 

cultuurmethoden, mechanische 

bestrijding, enz. en nu zijn we 

aangeland in het tijdperk van de 

chemische bestrijding. Straks 

misschien in het tijdperk van de 

supersonische bestrijding en van de 

radio-actieve bestraling. 

 

Het natuurlijk evenwicht, dat nog 

bestond toen de primitieve mens 

rondtrok over grote gebieden en 

zijn voedsel verzamelde (vruchten, 

wortels, wormen, maden enz.) is 

verdwenen met de teelt van bepaalde 

gewassen op aaneengesloten veldjes 

en met de eerste huisdieren.  

Op onze landbouwgronden is geen 

evenwicht meer en zeker geen 

natuurlijk evenwicht. 

Moet u eens zien wat er gebeurt, 

als we zo’n terrein eens een paar 

jaar niet bewerken en aan zijn lot 

overlaten. Dan gaat zich daar 

langzaam een evenwicht instellen. 

Nog wel sterk beïnvloed door de 

voorgeschiedenis van het terrein en 

de omgeving, dus nog allesbehalve 

natuurlijk, maar het wordt toch 

iets als een evenwicht. 

 

Maar ik wil van deze overpeinzing 

afstappen en constateren dat 

cultuur dus een toestand aangeeft 

die niets te maken heeft met een 

natuurlijk evenwicht en dat wij om 

deze toestand te handhaven o.a. 

chemische middelen toepassen. 

Einddoel: onderhoud van een 

dagelijks met 300.000 individuen 

toenemende wereldbevolking. 

 

Die chemische middelen maken het 

verkrijgen van een grote en goede 

opbrengst nog mogelijk. 

Maar er zijn bezwaren: 

1. giftigheid voor de mens; 

2. giftigheid voor nuttige dieren, 

vijanden van de plaaginsecten; 

3. giftigheid in de grond; 

4. resistentievorming bij de plaag-

insecten.

De tekeningen van Frans Room van het Guisveld  
 

 

Steun van de partijen die streden om 

het behoud van het Guisveld in de 

zeventiger jaren was de schilder Frans 

Room uit Wormerveer. Hij legde vast 

hoe mooi het veld was. Hij tekende het 

vanuit verschillende gezichtshoeken. 

Nee niet van foto’s, gewoon buiten, 

zoals de impressionisten en de Haagse 

School-schilders het ook deden, ‘en 

plein air’ heette dat. Met fijne streepjes 

tekende hij meestal grotere of kleinere 

details, zoals vogels of een deel van de 
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horizon, waar je de gebouwen bovenuit 

zag. Hij kent ze nog allemaal, de oude 

gebouwen, in de hele streek trouwens. 

Weet precies wat er stond en nog staat 

en wat bewaard is gebleven en wat niet: 

fabriekswanden, schoorstenen, 

schuren, kleine molens, watertorens 

waar er vroeger veel meer van waren, 

opslagloodsen, bruggen, zoals de 

Hembrug bijvoorbeeld. Vooral het oude 

Zaans industriële erfgoed is hem 

bekend, maar dat neemt niet weg dat hij 

ook een groot liefhebber is van het open 

landschap. Nergens in Nederland vind 

je zulke prachtige wolkenluchten als in 

Noord-Holland, zegt hij. Die luchten 

boven de polders heeft hij ook 

getekend. En ook ging hij verder het 

land in, in het gebied van de grote 

rivieren, de Maas, de IJssel. De 

Merwede bij Gorcum. Je herinnert je 

meteen Van Schendels verhaal van de 

Waterman, als je het ziet. Het zijn 

pastels die hij van het rivierenland 

maakte. Kwetsbare schilderijen zijn dat 

en daarom heeft hij ze ook laten 

digitaliseren en op linnen laten 

afdrukken, maar dat maakt ze toch 

minder echt. Hij maakte er een serie 

van. Meermalen heeft hij zijn werk 

tentoongesteld, maar hij verkocht 

weinig. Zijn kleine atelier staat nog vol. 

Ik denk dat hij de tijd tegen had.  

Als je liever Corneille of Appel aan de 

muur hebt, omdat dat nu eenmaal 

Corneille en Appel zijn, zie je de waarde 

van een ‘gewoon’ landschapsschilderij 

niet meer.  

Nu is hij zelf ook begonnen met 

modernere kunst. Hij maakt installaties, 

kijkdozen met spiegeleffecten. Eigenlijk 

is dat misschien jammer.  

Er gaat voor mensen die van landschap 

houden, niets boven de eigen 

interpretatie van een landschap door 

een schilder. 

 

In memoriam Lien Andriesse 
 

We moeten helaas  berichten dat ons 

zeer gewaardeerd oud lid Lien 

Andriesse, op 30 januari jl. is overleden.  

 

Bij de jaarvergadering van 1993 werd 

Lien, tegelijk met Loek Vlaanderen 

opgenomen in het dagelijks bestuur van 

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 

(KMZ). Zij draaiden toen beiden al enige 

jaren mee als vrijwilliger in een van de 

toenmalige werkgroepen. Loek, als 

coördinator van de werkgroep 

Milieuhygiëne,  is toen ook officieel 

opgenomen in het dagelijks bestuur 

maar dat wilde Lien niet. Wel heeft zij 

altijd een adviserende rol gehad in het 

bestuur en het op tal van terreinen met 

raad en daad bijgestaan. Over het 

algemeen zijn er binnen het KMZ 

bestuur wel altijd een of twee 

vrijwilligers, liefhebbers van natuur en 

milieu die wel ‘meedraaien’ maar (nog) 

niet als officieel lid aangemeld zijn bij de 

Kamer van Koophandel.  

Dat was bij Lien ook het geval. Zij had 

hart voor de natuur en de dieren. Was 

zeer betrokken bij het asiel en had ook 

daar een adviserende rol, in of naast 

het bestuur. Ook voorzag zij het asiel 

vaak van voeding voor de dieren. Zij 

had zo haar contacten daarvoor; reed in 

haar kleine rode autootje rond en 

scharrelde her en der blikken en pakken 

diervoeding op. Vaak was dat dan over 

datum maar dat was volgens Lien niet 

erg. En gelijk had zij.  

Tijdens onze vergaderingen liet zij wel 

eens horen waar zij zoal mee bezig 

was. Zo verzorgde zij een groep 

zwerfkatten aan de Middel in Westzaan. 

Met hulp van de dierenambulance-

medewerkers heeft zij alle, haar 

bekende, katers en poezen daar toen 

laten vangen en daarna laten 

steriliseren en castreren. Het waren er 

toen wel een stuk of acht. Ze kende ze 

‘persoonlijk’ en beleefde veel plezier 

aan hen, maar de ‘last’ moest niet 

uitbreiden. Want ook thuis had ze nog 

een hond en een kat. 

En nu is onze Lieneke er niet meer. 

Gelukkig had ze heel veel lieve mensen 

om zich heen die haar - net als zij de 

dieren in haar omgeving - verzorgden 

en haar met aandacht hebben 

overladen. We hebben in het verleden 

bij haar altijd een luisterend oor 

gevonden en een hele fijne, gezellige 

vriendin aan haar gehad. We wensen 

haar familie en vrienden heel veel 

sterkte met dit verlies. 

 

Het bestuur van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek.
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ZAANSE ENERGIE KOÖPERATIE 

De coöperatieve vereniging Zaanse Energie Koöperatie u.a. heeft tot doel het bevorderen van het gebruik  

van windenergie en andere vormen van duurzame energie en het op milieuvriendelijke wijze produceren van  

energie.  

De Koöperatie heeft als eerste project het beheren van een windturbine, waardoor de leden bijdragen aan de  

productie van schone duurzame stroom door gebruik van windenergie. 

Sinds Juni 2012 kunt u ook kiezen voor echte groene Zaanse Energie (www.zaanse-energie.nl) 

 
: 

 Zaanse Energie Koöperatie bestaat 25 jaar   
 

En dat is een feestje waard. 

Op 28 februari hebben we in het kader 

van dit 25-jarig bestaan onze eerste 

informatieavond georganiseerd in het 

wapen van Assendelft met 

medewerking van Rob Joosten. In een 

bomvolle zaal vertelde hij zijn 

alternatieven voor het verwarmen van 

een woning (verslag te lezen op 

www.zaanse-energie-kooperatie.nl). 

 

Een 70-tal mensen was ingegaan op 

onze uitnodiging voor de viering van 

onze verjaardag. Maar als je jarig bent 

mag je ook cadeautjes vragen.  

Het mooiste cadeau zou zijn de 

toestemming voor de opschaling van 

het Windpaard, echter dat laat nog even 

op zich wachten. Een heel ander 

cadeau, maar waar de coöperatie ook 

erg blij van zou worden zou zijn, is dat 

nog meer Zaankanters over zouden 

stappen op Zaanse Energie.  

 

Z’n fijn verjaarscadeau kan er mede 

voor  zorgen dat we ook op andere 

fronten meer kunnen doen met 

verduurzaming in de Zaanstreek. Ook 

kunnen we laten zien dat we met een 

steeds grotere groep mensen zijn, die 

het belangrijk vinden om zorgvuldig en 

bewust met ons energiegebruik en onze 

energiebehoefte om te gaan. 

Met Zaanse Energie kunnen we stroom 

aanbieden die van eigen bodem komt. 

Je kunt zelfs het Windpaard zien 

draaien vanaf bijv. de Provincialeweg en 

zo kan je aan je andere familieleden of 

(klein)-kinderen laten zien waar jouw 

stroom wordt opgewekt tijdens de 

jaarlijkse najaarsschouw. Prachtig, niet!  

 

Overal in het land borrelen locale 

energie-initiatieven op. Mensen vinden 

het steeds belangrijker om onafhankelijk 

te zijn of te worden van grote 

energieleveranciers. Ze zijn het wachten 

op de maatregelen van de overheid zat 

en willen zelf aan de slag. Ze 

organiseren zich. Maar hoe begin je dan 

en hoe ga je verder? Waar moet je 

beginnen? Hoe organiseer je je? Hoe 

financier je het? Er rijzen vele vragen 

voordat je ook maar een stap hebt 

kunnen zetten. 

 

Gelukkig is de Zaanse Energie 

Koöperatie al een aantal stappen en 

ook jaren verder. 

 

Inmiddels hebben we ons Windpaard al 

bijna 19 jaar draaien en hebben we de 

investering van destijds al weer 

afgelost. Echter het opschalen, het 

vervangen van het Windpaard, is ook nu 

nog niet gemakkelijk. 

Na Inloopavonden, inspraakavonden, 

bestemmingsplannen, vergaderingen en 

vele overleggen weten we nog steeds 

niet hoe we ervoor staan. 

Uren en uren heeft het bestuur van de 

ZEK erin gestoken om een grotere 

productie van Zaanse Energie te 

kunnen generen van 50 naar 500 

huishoudens. Ook de techniek voor 

nieuwere windturbines staat niet stil. De 

moderne windturbines zijn 

geluidsarmer, draaien veel rustiger en 

hebben vaak minder slijtagegevoelige 

onderdelen. 

Het bestuur wacht met spanning op de 

uitspraak van provincie Noord-Holland 

ten opzichte van onze specifieke 

situatie, namelijk de opschalingvraag. 

Ondertussen proberen we ook op 

andere duurzame initiatieven onze 

aandacht te vestigen. 

Ik zou zeggen: hou de kranten en het 

nieuws in de gaten. Heeft u deze eerste 

viering van ons feestje gemist, dan krijgt 

u vast een herkansing om opnieuw met 

ons het jubileum te vieren (zoals op 3 

juni).    

Op 24 april hebben we een algemene 

leden vergadering in de Stolp te Koog 

aan de Zaan om 20.00 uur. 

U bent allen van harte uitgenodigd. 

 

Thecla Graas
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Maatregelen Vaartbrug Krommenie 
 

Door adviesbureau DHV is op initiatief 

van het wijkoverleg Krommenie een 

grondig onderzoek ingesteld naar de 

mogelijkheden om de Nauernasche 

Vaartbrug verkeerstechnisch 

acceptabeler te maken voor fietsers. 

Ook DHV kwam tot de conclusie dat er 

in de omgeving van de brug weinig 

ongelukken gebeuren tot nu toe, maar 

dat met name op de brug  de weg zeer 

duidelijk te nauw is voor de 

verschillende verkeersstromen. In de 

spits ontstaan er opstoppingen. Fietsers 

vluchten er vaak naar het verhoogde 

voetpad of steppen met één voet op het 

trottoir de brug over. Omdat de brug niet 

alleen bedoeld is voor plaatselijk 

verkeer, maar ook onderdeel van een 

doorgaande fietsroute is het zeer 

raadzaam, om de brug op één of 

andere manier daadwerkelijk veiliger te 

maken. Men heeft hiertoe verschillende 

mogelijkheden onderzocht:  

a. belijning 

b. verharding 

c. voorrangsrichting 

d. uitvlakken (op 1 wegniveau brengen) 

e. éénzijdig voetpad 

f. nieuwe brug alleen voor voetgangers 

g. nieuwe Fietsbrug 

h. geheel nieuwe brug 

Het meest interessant waren voor ons, 

naast de meest voor de hand liggende 

oplossing (een betere belijning): 1. de 

oplossingen:  uitvlakken van het 

wegdek met een éénzijdig voetpad, of 

met een afzonderlijk voetpad aan de 

brug (gecombineerd met uitvlakken)(2), 

en een nieuwe brug. De kosten van het 

uitvlakken,€ 425.000 leken haalbaar, 

die van het uitvlakken en aanbrengen 

van een voetpad, € 780.000, misschien 

ook nog wel, maar een volledig nieuwe 

brug zou € 2.225.000 gaan kosten. Het 

uitvlakken bleek echter na navraag bij 

technici gevolgen te hebben voor het 

draaimechanisme en/of de stabiliteit van 

de brugconstructie, waardoor deze 

interessante oplossing vervallen moest. 

Bleef over: een betere belijning met 

doorgetrokken strepen voor de fietsers, 

of … een nieuwe brug. 

 

Het advies om in afwachting van een 

nieuwe brug, de bestaande brug een 

betere belijning te geven was al eerder 

door de fietsersbond – gratis – 

gegeven. Zo zie je maar, wie niet 

luistert, hoort soms hetzelfde, maar dat 

mag dan wel wat kosten. We zijn 

benieuwd wat het ‘bevoegd gezag’gaat 

beslissen…..

 

 

Tsjechië fietsland
 
In Tsjechië wordt veel gefietst. In de 

weekenden zie je veel gezinnen op de 

fiets. Ook zie je dan  grote 

wielergroepen die langs de smalle 

wegen trekken. De café-eigenaren 

spelen er op in. 

 

Het natuurgebied Kokorinsko, 25 km ten 

noorden van Praag, is met uitgesleten 

bergdalen en stromende beken een 

uitstekend gebied om te fietsen.   

 

Elk jaar ga ik naar een werkweek in 

Tsjechië dan werk ik samen met de 

bekengroep uit Renkum in natuurgebied 

Kokorinsko. We werken daar voor het 

Staatsbosbeheer van Tsjechië.  

 

 

Soms kom daar voor fietsers leuke 

dingen tegen. Zo zag ik bij een café met 

speciaal bord (zie foto) gereedschap 

voor fietsherstel liggen: fietspomp en 

steek-, ring- en inbussleutels, allemaal 

met geplastificeerd staaldraad 

vastgemaakt. Dag en nacht 

beschikbaar, ook op dagen dat het café 

gesloten is, erg goed klantgericht. 

 

Loek Vlaanderen  

 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers 
en zet zich in voor meer en betere fietsvoorzieningen. 

Secretariaat: Sonja Puhl, tel. 06-29 10 88 92 

De Verneemspaak 
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Thijssestraat 1 

telefoon 075-6312020 

email: info@znmc.nl 

web: www.nme-zaanstreek.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat moet u doen met uw ‘oude’ 

frituurvet? Veel mensen vragen zich dat 

af. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om 

het te recyclen. 

Lever gebruikt frituurvet in bij één van 

de  inzamelpunten  bij u in de buurt. 

Gebruikt frituurvet kan worden 

hergebruikt en dat is goed voor het 

milieu. Bij steeds meer supermarkten, 

gemeentewerven en milieustraten staat 

een (gele) container. Giet het 

afgekoelde frituurvet  terug in de 

originele verpakking of doe het in een 

petfles of melkpak en maak goed dicht. 

Gooi het gebruikte frituurvet met 

verpakking en al in de (gele) container.  

Het ingeleverde 

frituurvet wordt 

gerecycled tot 

onder meer 

biobrandstof.  

Door het inleveren 

van gebruikt 

frituurvet spaart u 

het milieu op twee 

manieren:  

 Het gebruikte frituurvet wordt 

hergebruikt dus bijvoorbeeld als 

biobrandstof.  

 Het gebruikte frituurvet wordt niet 

weggegooid in het riool waar het 

verstoppingen kan veroorzaken en 

schade kan opleveren. 

Kijk ook op www.frituurvetrecyclehet.nl 

voor de meest gestelde vragen en 

antwoorden over gebruikt frituurvet. 

De inzamelpunten van de Zaanstreek 

op een rijtje: 

Vomar, E. Heimanstraat 23, Zaandam 

Vomar, Czaar Peterstraat 10, Zaandam 

Supercoop, Molenwerf 24, Koog  

Coop, Kerkbuurt 38 Westzaan 

Supercoop Dorpsstraat 418-420, A’delft 

Vomar, Kaaihof 15, Assendelft 

Vomar, Faunastraat 84, Wormer 

Supercoop, Krommenieërweg 30-32, 

Wormerveer 

Snacktec, Samsonweg 50, Wormerveer 

Supercoop, Heiligeweg 71-73, K’nie 

Supercoop, Uranuslaan 182, K’nie 

 

Oproep 
 

Het klinkt zo vanzelfsprekend. Op 

een zondagmiddag gaat u met uw 

kinderen of kleinkinderen naar het 

natuurmuseum. Dan is het open en 

zijn er museummedewerkers om u te 

verwelkomen en uw vragen te 

beantwoorden. 

Het museum bestaat al ruim 55 jaar, 

is opgericht- en wordt nog altijd 

verzorgd en opengesteld- door 

vrijwilligers. Toen NME het museum 

eind jaren negentig in beheer 

overnam, werd daarvoor geen extra 

subsidie verstrekt. Alle andere NME-

onderdelen moesten interen om het 

museum te kunnen beheren. En voor de 

verzorging van de collectie, maar ook 

voor de openstelling, bleef het museum 

afhankelijk van vrijwilligers. 

 

Rond de eeuwwisseling is het museum 

verbouwd en opnieuw ingericht. De 

huidige expositieruimte heeft voor vele 

bezoekers een gezellige én leerzame 

‘huiskamersfeer’ en gaat hoofdzakelijk 

over de natuur in en om de stad. Buiten 

de reguliere openingstijden wordt het 

museum door zeer veel schoolklassen 

bezocht. “Ik zou hier wel willen wonen”, 

zei laatst een leerling. Een mooier 

compliment kun je toch niet krijgen! 

 

Momenteel beschikt het museum 

over een (te) kleine groep trouwe 

vrijwilligers die allemaal enthousiast 

meewerken. Maar ze kijken ook 

reikhalzend uit naar nieuwe 

medewerkers, die ze met alle liefde 

willen inwerken. Enige belangstelling 

voor en kennis van de natuur is 

natuurlijk mooi meegenomen. Het is 

echter een misverstand dat men een 

expert dient te zijn om in het museum 

te kunnen functioneren. Er is vooral 

behoefte aan baliemedewerkers, die 

op zondagmiddag willen helpen. Maar 

er liggen ook andere taken voor u klaar. 

Dus…. Als u bijvoorbeeld één keer per 

maand wat tijd wilt steken in deze 

goede zaak en dankbare taak dan bent 

u van harte welkom!  

 

Hennie Roode, h.roode@nme-

zaanstreek.nl of 075-6312020 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING 

 

De KNNV is een vereniging voor veldbiologie die natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming wil  

bevorderen. Kernwoorden als duurzaamheid en biologische diversiteit staan hoog in het KNNV-vaandel.  

De KNNV biedt natuur- en milieueducatie d.m.v. lezingen, excursies, cursussen, kampen en reizen.  

De KNNV heeft veel actieve werkgroepen en een eigen uitgeverij. 

 

Vlindergroep 
 

De Vlindergroep van de K.N.N.V. - 

Zaanstreek inventariseert behalve de 

dagvlinders ook nachtvlinders. Dat 

gebeurte op de Kooiakkers, het 2 ha 

groot stukje polder in de Kalverpolder. 

Bij het invallen van de duisternis wordt 

een laken gespannen met daarbij een 

lamp, gevoed door een aggregaat. 

Nachtvlinders komen op licht af, net 

zoals vele muggen; die zijn dan ook 

meestal het eerst te zien op het laken. 

Maar dan komen de vlinders. De 

hoeveelheid hangt af van het weer en 

de tijd van het jaar. Vlinders vliegen in 

bepaalde periodes, de voorjaarsuilen 

van maart tot eind april, andere weer in 

de zomer of het najaar.  

Enkele nachtvlinders hebben de luxe 

met twee generaties te vliegen, zoals 

b.v. de Schimmelspanner. Deze vliegt in 

mei en juni en later in augustus tot en 

met oktober nog eens.  

Op zo'n nachtvlinderavond schommelt 

het aantal geregistreerde soorten van 

20 tot 50.  

Wie denkt dat nachtvlinders saai van 

kleur zijn, heeft het mis. Sommige 

hebben prachtige kleuren. 

Behalve met licht worden vlinders ook 

wel gelokt met behulp van zoetstoffen. 

Dan wordt een smeersel gemaakt van 

suikerstroop met er doorheen stukjes 

banaan een scheutje wijn, bier of likeur. 

Een ieder heeft zo zijn eigen recept. 

Door dit op een boomstam te smeren, 

lok je bepaalde vlinders, vooral de 

Huismoeder. 

 

Dit jaar gaan we vijf avonden 

nachtvlinders tellen op de Kooiakkers. 

Het is beslist een aanrader om eens 

zo'n avond te bezoeken. Meestal wordt 

er vlak voordat de lamp aangaat nog 

even een wandeling gemaakt over de 

Kooiakkers. Daarbij is altijd wel wat te 

ontdekken. Een wegschietende haas of 

een slapende dagvlinder of libel tussen 

de vegetatie. 

 De sfeer, als de dag overgaat in de 

nacht, is heel bijzonder, vooral als de 

zon onder gaat met een mooie 

wolkenlucht. 

 

Maar we moeten de vleermuizen niet 

vergeten die rondvliegen op zoek naar 

een prooi; ook onze te tellen 

nachtvlinders vallen soms ten offer. Een 

enkel lid van de vlindergroep heeft een 

bat-detector waardoor de soort te 

lokaliseren is. 

Hoe lang je wilt blijven op zo'n avond is 

vrijblijvend. Neem een zaklantaarn mee 

dat is wel zo handig. 

De avonden op een rijtje: 

 

Dag Datum Tijd 

Zaterdag 13 april 21:00 

Zaterdag 4 mei 21:30 

Vrijdag 12 juli 22:15 

Zaterdag 10 augustus 21:45 

Donderdag 5 september 20:20 

 

Verdere informatie bij: 

 

Loek Vlaanderen, tel.075-6288490 

of Albert van Scheers, tel 075-6176969 l
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BIJZONDERE BOMEN IN DE ZAANSTREEK 

 

In deze rubriek willen we aandacht schenken aan bijzondere bomen die in onze omgeving te vinden zijn. Wij weten er een 

aantal maar lang niet allemaal, wij zouden het op prijsstellen als U ons wilt helpen om deze bomen bij ons te melden. Het gaat  

ons om bomen die oud zijn en bomen die een bijzondere betekenis hebben b.v. een herdenkingsboom of een jubileumboom die 

geplant is op openbare grond of in een voortuin of een bijzondere soort boom. Stuur de informatie naar KMZ of bel naar Loek 

Vlaanderen 6288490. In de volgende uitgaven van deze krant zullen wij aan boomsoorten aandacht besteden. 

 

Trompetboom (Catalpa bignonioibes)  

De twee meest voorkomende trompetbomen komen uit Noord en Midden America. De Cherokee indianen 

noemden ze ‘Catalpa’ en deze naam is door de blanken overgenomen. Nu is het de geslachtsnaam. In 

Nederland noemen we de Catalpa's trompetbomen naar hun trompetvormige bloemen. Bij ons zijn van de 

Amerikaanse bomen twee soorten trompetbomen in cultuur gebracht: de gewone en de noordelijke Catalpa 

(speriosa). Deze laatste boom komt nog vrij noordelijk in de Verenigde Staten voor. 

Trompetbomen lopen met kleine knopjes uit; deze staan in kransen van drie. Pas als de boom helemaal in het 

blad staat, begint de bloei, op zijn vroegst in juni, maar soms ook pas in augustus. De bloemen zijn teer en van 

ongekende schoonheid. De binnenkant is paars gevlekt met twee gele strepen. Ze hebben twee echte 

meeldraden en twee steriele meeldraden zonder knop. De bladeren zijn erg groot, dertig tot vijftig centimeter en 

bij de gewone trompetboom zijn de onderkanten alleen op de nerven behaard.  

In de bloeitijd van de bloem vliegen bijen en hommels vaak in grote groepen om de weelderig bloeiende 

trompetboom heen. De onderste slippen van de bloem vormen een goede landingsplaats voor de insecten. Van 

daar uit kruipen zij de bloembuis binnen, om bij de weggestopte nectar te komen. Het hout van de boom is vrij 

hard; de holle twijgen zijn broos. 

De vruchten zijn lage peulen. Ze bevatten talloze zaden die zijn voorzien van een dun vliesje dat aan twee 

kanten in fijne haartjes eindigt, daardoor kan het in de wind grote afstanden afleggen. In het midden zit een 

piepklein zaadje dat uit kan groeien, als het meezit, tot een trompetboom.

 


