Back
door Ger Bakker
Een prachtige grote lezing op maandagavond 21 maart in De
Stoomhal te Wormer. Vele bekenden en het enthousiasme was
weer duidelijk te merken aan de grote opkomst.
In de pauze kwam hij naar me toe: John van Loon, de nieuwe

een schipper en een bootsman, met daarbij een vogelaar van onze
vogelbeschermingswacht.
Dit jaar waren de vaartochten gepland op woensdag 18, donderdag

voorzitter van de Stichting Kalverpolder, waar hij in januari de

19 en vrijdag 20 mei.
De woensdag draaide ik even proef met John van Loon als de

hamer had overgenomen van Ron Sman, die de functie jaren

vogelaar, die gelijk een heuse Piet Hein op de punt van de boot

met verve had vervuld.

stond en de leerlingen aan zijn lippen vond.

"Zou jij wat willen doen voor mij in mei aanstaande?", vroeg
John me. Ik dacht natuurlijk direct "Wat zal hij bedoelen? Ik

De vrijdag was het mijn beurt om de leerlingen te assisteren bij het

moet toch niet met hem mee op een fiets- of wandelvakantie
naar verre oorden op de aardkloot, zoals hij die regelmatig

op een vel met vogelafbeeldingen.

onderneemt met zijn vrouw?".

We vertrokken met de boot vanaf de uitkijktoren achter het Zaans

Maar nee, het was een verzoek om mee te gaan als invaller

Museum, maakten een rondje van 50 minuten door de Kalverpolder

'vogelherkenner' met vrijwilligers van de Stichting

en voeren vervolgens richting de Kooiakkers, om daar de leerlingen-

Kalverpolder en 2e klas leerlingen van het Sint Michaël College

groepen ('s morgens drie en 's middags twee) te wisselen.

(SMC) tijdens vaartochten door de Kalverpolder in het kader
van een natuurprojectweek van deze leerlingen. Ook onze

De leerlingen hadden de opdracht vogels te spotten en te
herkennen, waarbij ze werden geholpen door ons. De vrijwilligers

eigen Rein Beentjes en Rolf Surink waren ingedeeld, dus

van de Stichting Kalverpolder vertelden tijdens de vaartocht
wetenswaardigheden over de polder, bijvoorbeeld:

gewoon doen natuurlijk.

herkennen van de vogels die ze zagen en die ze moesten noteren

• wanneer men is begonnen met het grootschalig opwaarderen

De vaartochten met de SMC-leerlingen
leder jaar organiseren de docenten en de technisch onderwijsas-
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van de Kalverpolder,

sistenten (TOA's) van de sectie biologie/aardrijkskunde van het SMC

• het bijzondere van 'het landje van Trees', met de bomen die
eigenlijk niet in de polder horen,

een natuurprojectweek in en rond de Kalverpolder. Er zijn meerdere

• de speciale planten,

projecten, zoals bodemonderzoek en planten en (water)dieren

• de broedkolonie kokmeeuwen en

herkennen (op de Kooiakkers). Ook het opmerken en herkennen van

• het verhaal van de gierzwaluw.

vogels staat op het programma. Gedurende een rondvaart van een

Het viel op dat de leerlingen best geïnteresseerd waren in de

uur worden de leerlingen (steeds een groepje van 6 of 7) door de

verhalen en het vogelspotten. Met betrekking tot dit laatste werd

polder rondgevaren door vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder,

ook steeds naar het 'uurrecord' gestreefd. Dat werd natuurlijk

de Kieft
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De SMC-leerlingen hebben belangstelling voor de natuur en de vogels
(foto: Joop Stokkink, Stichting Kalverpolder)
positief beïnvloed door overvliegende vogels, zoals een aantal
lepelaars en een koekoek. Of de bruine kiekendief zich net wel of
niet liet zien, had eveneens invloed op bedoeld 'uurrecord'. Het
maximum aantal in een 'uur' door de leerlingen opgemerkte en
herkende soorten vogels bedroeg 42!
Uiteindelijk maakten de leerlingen een werkstuk waarin alle
projecten van hun natuurprojectweek aan de orde kwamen en
leverden ze dat vóór de zomervakantie in.

Terugblik en afsluiting

Vogelbeschermingswachtlid en Stichting Kalverpoldervoorzitter
John van Loon geeft vanaf de punt van de boot uitleg over de vogels
aan de SMC-leerlingen (foto: Joop Stokkink, Stichting Kalverpolder)

18,19 en 20 mei waren een paar zeer geslaagde dagen waarop de
Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", de Stichting Kalverpolder
en het SMC een uitstekend trio bleken te zijn voor het op de
kaart zetten van de natuur bij de jeugd, als onderdeel van het
lesprogramma.
Ter afsluiting was er in juni een meer dan geweldige BBQ georganiseerd door het SMC - voor alle vrijwilligers. Daar liet met
name SMC-er Sander van der Lubbe zich als een geweldige culinaire
rakker gelden en werden tussen de bedrijven door een paar achter
het SMC nestelende torenvalken geringd door Rein Beentjes en
Roeland Helfenstein. -.f
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