
   Maandbericht                            Extra Zomereditie 2022 

 
Van de voorzitter 
 
Het is nu eind juli en dus nog steeds midden in de zomer. 
Wij vonden het aardig om tussendoor toch ook nog van ons te laten horen. Vandaar deze Extra Zomereditie 
van het Maandbericht. 
Tegen het einde van augustus maken wij uiteraard weer een regulier Maandbericht, met daarin het 
voorlopige programma voor het seizoen 2022 2023. 
 
In dit nummer geven we een indruk van twee grote (buiten) activiteiten van voor de zomer. 
Op 29 mei vertrokken we met een flink aantal liefhebbers naar de Markerwadden en op 18 juni reisden we 
samen met de afdeling Beverwijk naar de Biesbosch en Dordrecht. 
Van beide dagen hebben we een verslag ontvangen en van meerdere fotografen foto’s. Voor de deelnemers 
een fijne herinnering en voor anderen een beeld van wat wij beide dagen beleefden. 
De redactie bedankt Martinel de Lange en Joke Kruijver-Rot voor hun schriftelijke inbreng. Foto’s ontvingen 
we van Cisca Veuger, Joke Kruijver-Rot, Narda Kaandorp, Marcus Sloog en Henk Evenaar. 
 
Wij wensen je nog een goede voortzetting van deze zomer en tot in september.  
 
Herman van Kordenoordt 
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Terugblik Dagtocht Marker Wadden 29 mei jl. 
  

Met ongeveer 45 deelnemers gingen we zondag 29 mei vanuit Lelystad Bataviahaven met 
een snelle veerboot naar de Marker Wadden. Buiten bij het 
eilandpaviljoen staan drie gidsen van Natuurmonumenten op ons te 
wachten om een wandeling van ongeveer 1,5 uur over het eiland te 
maken. Een paar mensen, voor wie de wandeling teveel inspanning 
kost, blijven bij het paviljoen. Eén van die ‘achterblijvers’ is Elza van 
Staaveren. Zij kan helaas niet meelopen vanwege een ongelukkige val 
bij station Lelystad, waarbij ze (zo bleek later) haar middenvoetsbeentje 
heeft gebroken en haar knie ernstig heeft beschadigd. We wensen haar 
heel veel sterkte bij de revalidatie en hopen mét haar op een spoedig 
herstel! 
Aan de hand van een plattegrond 

van de Marker Wadden aan de buitenkant van het paviljoen vertelt de 
gids dat de Marker Wadden een groot project is, dat zorgt voor het 
natuurherstel van het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden 
met zand, klei en slib uit het Markermeer komt ‘nieuwe natuur’ tot 
ontwikkeling, zowel onder als boven water.  
Een waar natuurparadijs voor vissen, vogels en vegetatie. Een 
uitgestrekt natuurgebied, waar op innovatieve wijze wordt omgegaan 
met de natuur, zodat een nieuw landschap is ontstaan met slikken, 
kwelders, duinen en rietmoeras. Onderzoek toont aan dat op en rond 
de eilanden de voedselketen op gang is gekomen, de waterkwaliteit 
verbetert en de biodiversiteit snel groeit. De sleutel tot het natuursucces is de aanleg van nieuwe 

natuuroevers en ondieptes. De natuurlijke oevers zorgen voor 
helderder water en maken het mogelijk dat slib kan bezinken. De 
locatie van dit ‘nieuwe land’ is zorgvuldig gekozen met het oog op de 
windrichting, meestal westelijk, waardoor op natuurlijke wijze een 
soort van eb en vloed gecreëerd wordt. Marker Wadden heeft 
aantoonbare positieve effecten op de ontwikkeling van 
voedingsstoffen in het water.  Er ontwikkelen zich algen, 
onderwaterdiertjes, schelpdieren, insecten en planten. Vogels en 
vissen komen massaal af op de nieuwe voedselrijke archipel. 
Kortom, er heeft zich een totaal nieuw ecosysteem ontwikkeld. De 
ontwikkelingen van de natuur en het bouwen met slib wordt via een 
uitgebreid Kennis- en Innovatieprogramma onderzocht. 

 
Gezien de vele positieve reacties van deelnemers aan deze dagtocht, kunnen we stellen dat 
het een zeer geslaagde excursie is geweest. Ondanks het koude en af en toe natte weer 
deze dag. 
 
Martinel de Lange 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Terugblik: Dagtocht Biesbosch en Dordrecht zaterdag 18 juni jl. 
 
Om precies 7.50 uur stapten we in Wormerveer in de bus die via Beverwijk de A9 opreed richting Dordrecht. 
Op deze warme zaterdag waren we allen weer blij samen deze bustocht na twee jaar weer mee te maken. 

Bij het Biesboscentrum aangekomen stond het gebak al klaar en 
werd de koffie ingeschonken. 15 personen vertrokken met het 
elektrisch overzet veer naar de overkant om onder begeleiding 
van de gids te wandelen door de natuur. Met uitleg over het 
griend. Het eiland was geschikt voor het verbouwen van 
wilgenhout. Ook zagen we een spoor van de bever, die daar in de 
buurt een burcht heeft. Aan het eind van de wandeling bij de 
stenen keet werd nog verteld over de arbeiders die het 
wilgenhout oogsten. Deze overnachtten vroeger in plaggenhutten 
op het eiland de hele winter in weer en wind. De wilgentenen 
werden in bossen 
gebonden en geruime 
tijd in water gelegd om 

de wilgentenen soepel te maken. Nu staat er een stenen huisje 
zonder enig comfort. Van hier uit gingen we wisselen en vertrokken 

wij met de Sterling varend 
tussen het riet met 
aanwijzingen van de 
schipper terug naar het 
Biesboschcentrum. Nadat 
de broodjes en het 
drinken op was vertrokken 
we weer met de bus 
richting stad. Een groepje werd afgezet bij het Onderwijsmuseum. 
Hier keken we terug op onze jeugd. Met vroegere methodes van 
het onderwijs. Inktlap, inkt en kroontjespen ontbraken niet. De bus 
reed door naar de mooie oude stad aan de haven. Hier ging de 

andere groep keuzes maken uit museumbezoek, wandelen langs de havens en een bezoek aan een 
terrasje, genietend van deze mooie zonnige dag. Om kwart over vier verzamelen en met een prachtige tocht 
door het groene hart arriveerden we bij het wapen van Haarzuilen aan de Brink. Hier genoten we van een fijn 
gevarieerd diner met voor de vega’s een verrassende Bietenburger. Na het eten bedankte Henk namens ons 
allen de vier organisatoren Hanneke, Ida, Geeske en Erna voor deze onvergetelijke dag. De chauffeur bracht 
ons weer netjes terug en ging ieder met een voldaan gevoel naar huis. 
 
Joke Kruijver-Rot 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


