
Lekker aan het werk
in de Kalverpolder
Meer dan veertig vrijwilligers hebben het beheer van de Zaanse Kalverpolder

op zich genomen. Ze genieten van de fysieke inspanningen in de natuur en het

prachtige zicht op de Zaanse Schans. FOTO'S EN TEKST DOOR IDDELAMMERS

Tegen het inspirerende decor van de Zaanse schans met zijn historische molens wordt er gewerkt met het modernste materieel.

De werkdag van de vrijwilligers van
Stichting Kalverpolder begint steevast
met een boottochtje. De polder bestaat
helemaal uit eilanden. ledere dinsdag
verzamelen ze zich rond half negen bij
de werkschuur aan de Kalverringdijk in
Zaandam. Tijdens een kop koffie verdeelt
coördinator Jan Duijvis de taken. Daarna
varen de mannen, en vaak één vrouw,
de Kalverpolder in. "Onze stichting be-
staat dit jaar precies 10 jaar," vertelt Jan.
"We beheren 35 hectare veenweidenland-

schap van Staatsbosbeheer en er staan
44 namen op onze vrijwilligerslijst."

Landschap Noord-Holland
Vandaag gaan er 20 man het veld in,
verdeeld over drie boten. Er wordt
namelijk op drie verschillende eilanden
gewerkt. Vorige week is er op perceel 6E
riet gemaaid. Dat riet moet nu bijeen ge-
harkt en opgestapeld worden. Maar er is
meer te doen. Een greppel moet nog met
de bosmaaier rietvrij gemaakt worden

en langs de oevers zullen braamstruiken
en appelbes verwijderd worden. Appel-
bes of Aronia is een struik uit Amerika,
ooit aangeplant voor zijn lekkere bessen
en door poepende vogels te pas en te
onpas uitgezaaid. De helft van de groep
gaat op 6E aan de slag. De mannen we-
ten precies wat ze moeten doen.
Bij de meesten is het al een jarenlange
routine. Theun is al drie jaar 'harker',
Joop maakt van het aangevoerde riet
mooie stapels met in het midden een
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Vrijwilligers
actief

kuil. "Dan composteert het riet beter,"
legt hij uit. De groep wordt vanuit
Landschap Noord-Holland begeleid
door Peter Mol, vorig jaar onder meer
met een cursus ecologie voor een groot
deel van de groep. "Door een nauwe
samenwerking is het inmiddels een heel
zelfstandige groep geworden," vertelt
Peter. "We noemen de vrijwilligersgroep
van de Kalverpolder vaak als voorbeeld
van hoe een groep zou kunnen functio-
neren. Iets om trots op te zijn."

Verbost en verruigd
Het had niet veel gescheeld of de Kalver-
polder was helemaal geen natuurgebied
meer geweest. Het plan om in de polder
een nieuwbouwwijk te bouwen werd in
1974 door Provinciale Staten van Noord-
Holland met slechts één stem verschil
verworpen. Daarna werd de polder
grotendeels aan haar lot overgelaten.
Het authentieke veenweidenlandschap
verruigde en verboste. Karakteristieke
flora en fauna verdwenen. Totdat de
Stichting Kalverpolder werd opgericht.
"In de begintijd hebben we driehonderd
volwassen berken gekapt en afgevoerd,"
vertelt vicevoorzitter Rolf Surink.
"Dat was een enorme klus, maar zo heb-
ben we de verbossing wel een halt toe
kunnen roepen." Ook aan de vegetatie is
goed te zien, dat de inspanningen van de
vrijwilligers hun vruchten afwerpen.
"We zien het aantal plekken waar veen-
mos groeit steeds verder toenemen.
Tussen het veenmos groeit vaak ronde
zonnedauw, een vleesetend plantje. Als
we door de knieën gaan, duurt het niet
lang voordat we de eerste exemplaren
ontdekken. Ook herkennen we het flets-
gele bloempje van kruipganzerik.

Ruim 70 vogelsoorten
Rolf doet iedere drie jaar mee aan de
vogeltellingen in het gebied. "Dit jaar
kwamen we tot 76 verschillende soorten.
Daar zaten leuke soorten bij, zoals
sprinkhaanzanger, roerdomp en bruine
kiekendief met drie vliegvlugge jongen.
Weidevogels vonden we vooral in de
graslanden die aan boeren verpacht

worden. En op de twee plasdraspercelen.
Daar zaten in het voorjaar honderden
grutto's bij elkaar."
Na anderhalf uur hard werken is het
koffietijd. Het valt op hoe homogeen
de groep is. Allemaal mannen, de
meesten in de zestig. "We zijn hier
ook allemaal om dezelfde reden,"
grapt Roei. "Het is ons excuus om één
dag per week van huis te kunnen zijn.
Nee hoor, lekker in de natuur fysiek
en nuttig werk verrichten. Wat wil je
nog meer...?"

Met wortel en al
Op het aangrenzende perceel schuift
Jan met een bandhooier het zojuist ge-
maaide riet in lange banen. Uit het nog
niet gemaaide riet vliegt af en toe een
jong berkje door de lucht. Nico en Henk
ontdoen het rietveld van jonge boompjes
voordat de eenassige maaier eraan
komt. Niet omdat de indrukwekkende
machine de berkjes niet de baas kan,
maar om ervoor de zorgen dat de onge-
wenste begroeiing met wortel en al de

Zelf vrijwilliger worden?
Wilt u meer weten over het werk
van Stichting Kalverpolder of wellicht
als vrijwilliger in de Kalverpolder
actief worden, kijk dan eens op
www.kalverpolder.nl.Wilt u misschien
elders in Noord-Holland als vrijwilliger
actief worden in'het groen', kijk dan
op www.landschapnoordholland.nl/

vrijwilligers

veengrond uit gaat. Om klokslag 12 uur
verzamelen de mannen zich bij de ver-
schillende boten. We varen nog even
langs een ander perceel, waar Rolf
en Cees bezig zijn met de trekker en
rietrek het riet op hopen te zetten.
In de werkschuur is de soep al warm.
De gereedschappen en machines blijven
in het veld achter. Een deel van de ploeg
keert na de lunch terug om zich nog een
paar uur te kunnen uitleven op riet,
berk, braam en appelbes. •

Wegen zijn er niet Vrijwilligers en hun materieel, worden op platte schuiten naar het werk gebracht.
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