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Natuurwerkdag
Kooiakkers
Zaanstad Q Zaterdag 4 november is de landelijke natuurwerkdag.
In Zaanstad kun je aan de slag
in de Kalverpolder op de Kooiakkers, gelegen aan de Leeghwaterweg (N515), 200 meter ten
Westen van het Heerenhuis in
de Wijdewormer. Op de Kooiakkers bevindt zich een bloemrijk rietland, waar boomopslag
en maaisel verwijderd moet
worden. Kinderen kunnen
zich vermaken met het vangen
van waterbeestjes. De werkzaamheden zijn van 9.30 tot
14.00 uur. Daarna is er een excursie over de Kooiakkers. Je
moet zelf voor brood, drinken,
laarzen en eventueel regenkleding zorgen. Voor de liefhebbers is er een warme kop snert.
Graag vooraf aanmelden op:
www.natuurwerkdag.nl/
locatie/
kooiakkers-kalverpolder

Vliegenzwam.
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ZONDAG 22 OKTOBER
Paddenstoelenexpert
PURMEREND, Purmerbos bij
parkeerterrein De Populier aan de
Westerweg, t.h.v. huisnummer 27,
11 uur.
Ga met IVN Waterland mee op
ontdekkingsreis in de geheimzinnige wereld van de paddenstoelen
en word paddenstoelexpert. De
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur
en gaat deels over onverharde
paden. Trek waterdichte hoge
wandelschoenen of regenlaarzen
met dikke sokken aan in verband
met de vochtige bodem. Warme
kleding is ook aan te raden.
Deze activiteit is gratis. Geschikt
vanaf 6 jaar.
Voor informatie en aanmelden:
http://ivn.nl/afdeling/waterland

Of bij Petra Fonck, telefoon 06 48780438
Werken in de natuur.
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Ayham Bayzid: ,,Wij zijn inmiddels al een paar jaar bezig, daarom gebruiken ze onze monsters nu als basis voor de streefwaarden bij anderen.’’
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Gezondere paarden in Engewormer
koos reitsma

Lezing
Op woensdag 18 oktober
geven onderzoeksbureau
Eurofins Agri en Pavo
Paardenvoer een lezing in
de Starnmeer over de rol
van bodem- en hooionderzoek bij het beheer van
paardenweiden. De lezing
start om 19.30 uur. Aanmelden kan door een
mailtje te sturen naar
info@landerade.nl onder
vermelding van naam en
het aantal personen. Het
programma en het adres
van de locatie komen dan
in een mailtje retour.

Engewormer Q Ayham Bayzid begon vijf jaar geleden met het verschralen van zijn land. Zijn paarden
plukken daar nu de vruchten van.
In de Engewormer is in 2014 155
hectare landbouwgrond omgezet
naar natuur, dat leidde tot de vorming van het Natuurcollectief
Engewormer.
,,Je kunt hier moeilijk boeren, het
land is veel te drassig’’, zegt Bayzid, die in de polder een zorgboerderij heeft: Saens Groen. ,,Er is nog
één vleesboer en er lopen wat schapen, de rest is paarden. Ik heb een
opleiding tot natuurboer gevolgd
in Dronten, want 85 procent van de
polder beheren we nu als natuur.’’
Natuur in de vorm van kruidenrijk
grasland. Bayzid: ,,Onder paardenhouders is het niet zo bekend, dat
je aan agrarisch of particulier natuurbeheer kunt doen. En dat dat
bovendien beter is voor de paarden.’’
,,Wij moeten nóg wat verder verschralen’’, zegt hij. Voor de perfecte

kruidenweide. Dat komt neer op
minder bemesten en minder beweiden. Filippien Koorneef, eigenaar van adviesbureau voor natuur
en landschap Landerade, adviseert
hem daarbij. De provincie NoordHolland vroeg Koorneef in 2013
onderzoek te doen naar natuurlijk
grasland voor paarden. Ze schakelde daarbij vervolgens (ook) de
Universiteit van Wageningen in.
Het onderzoek toont aan dat grasland met een hoog fructaan- en
eiwitgehalte helemaal niet zo goed
is voor paarden.

Bodemonderzoek
De adviezen die ze nu geeft met
haar bureau hebben betrekking op
de samenstelling van de grond.
Welke mineralen leiden tot meer
kruidenrijk gras? En in welke
verhouding ? Koorneef: ,,Gezonde
kruiden voor paarden zijn bijvoorbeeld: smalbladige weegbree, madeliefjes en rode klaver. Sommige
andere zijn juist giftig, dat klopt,
maar paarden weten heel goed
waar ze vanaf moeten blijven. En

Paarden in een kruidenrijk deel van de Engewormer.

met weidebeheer kun je sturen
welke plantensoorten er gaan
groeien.’’
Bayzid: ,,Het grote probleem was
bodemonderzoek. Grondmonsters
kon je tot voor kort alleen laten
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nemen met het oog op een hoog
rendement uit gras. Eiwitrijk gras
levert meer melk op, maar is dus
minder goed voor paarden. We
wilden graag dat hier bodemmonsters werden genomen om richting

kruidenrijk gras te gaan. Het is ons
individueel nooit gelukt, maar
dankzij dit project wordt het nu
wel gedaan. Wij zijn inmiddels al
een paar jaar bezig, daarom gebruiken ze onze monsters nu als basis
voor de streefwaarden bij anderen.’’
Conclusies trekken over de gevolgen van de omschakeling voor z’n
paarden vind hij lastig. ,,Er is wel
een duidelijke tendens zichtbaar.
Het type gezondheidsproblemen
dat voeding gerelateerd is, komt bij
onze paarden minder voor.’’ Het
kan daarbij gaan om dik worden of
hoefbevangenheid, maar ook ontwormen en wormkuren komen
minder voor. Al heeft dat laatste
ook te maken met het beweiden.
,,We verplaatsen de paarden regelmatig naar een ander perceel, zodat ze niet rond de ontlasting van
de (andere) paarden hoeven te
grazen.’’
,,Waterkruiskruid is nog een uitdaging’’, zegt hij. Dat plantje komt
op sommige plekken in de Engewormer veel voor en is – ook in

gedroogde vorm - giftig voor paarden. Een hoge waterstand in combinatie met verschraling heeft
bovendien een toename van het
ongewenste pitrus tot gevolg. ,,Dat
is hier ook een probleem. Want de
paarden eten het niet en het verdringt de kruiden die wel gewenst
zijn. Intensief beweiden en maaien, ook in de winter, helpt het
tegen te gaan.’’

bezoekerscentrum@poelboerderij.nl

onder vermelding van naam, aantal
personen en telefoonnummer.
Kosten mét consumptie na afloop
€12, kinderen €3. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming
Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van
bezoekerscentrum De Poelboerderij €10. Meer info: op website
bezoekerscentrumpoelboerderij.nl

Plakstrippen
Met de toename van kruidenrijk
gras, neemt ook de kans op weidevogels toe. Bayzid: ,,We hebben dit
jaar voor het eerst meegedaan aan
een insectentelling. Zitten er genoeg insecten voor de weidevogels
om hun pullen vliegvlug te krijgen? Je kon met behulp van plakstrips zien wat voor insecten op
jouw grasland voorkomen en hoeveel. Op percelen met eiwitrijk gras
voor koeien wordt veel bemest.
Daar heb je ook insecten, maar dat
zijn hele kleine. Grutto-pullen
moeten insecten hebben die groter
zijn, meer massa hebben. Die zit-

Herfst in het veld
WORMER, bezoekerscentrum De
Poelboerderij Veerdijk 106, 13.30
uur.
Slechtvalken uit het hoge noorden
volgen hun prooidieren, de duizenden smienteenden die in de
herfst de pooltoendra verlaten om
het winterhalfjaar grasetend in
onder meer het Wormer-en Jisperveld door te brengen. Vaarexcursie
o.l.v. gids. 13.30 uur. Reserveren bij
bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail

Afvaart Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Rode klaver bevat voor paarden belangrijke voedingsstoffen.

ten in kruidenrijk gras.’’
Bayzid: ,,Wij hebben er trouwens
ook bewust voor gekozen om ook
schapen te houden. Paarden breken
graszoden open, terwijl schapen ze
juist weer dicht zetten.’’

ZATERDAG 28 OKTOBER
Duistere vaartocht
LANDSMEER, parkeerplaats van
het Ilperveld, Kanaaldijk 32A,
1121NX Landsmeer. 19 uur.
Vaartocht ’De nacht van de nacht’
duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Reserveren via www.gaatumee.nl.
Kosten € 15,-. Beschermers betalen
€ 10,-. Trek waterdichte schoenen
of laarzen aan en warme (regen)
kleding. Verzamelen op de parkeerplaats van het Ilperveld, Kanaaldijk
32A, 1121NX Landsmeer.

