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Voordat ik überhaupt wist dat het beroep van boswachter bestond,  
wilde ik dierenarts worden. En dan het liefst in de stijl van James 
Herriot. Met van die grote groene modderlaarzen lekker buiten door 
de regen banjeren. In een volgepropt bestelautootje – met daarin ook 
nog eens een grote zwarte lobbes van een hond en een eigenwijze 
jack russell – scheurend van spoedgeval naar spoedgeval op het plat-
teland. Van een paard met een koliek naar een drachtige koe of een 
mank schaap. En na afloop een bakje koffie drinken met de boer en 
de schaapsherder natuurlijk. 
Ik werd geen dierenarts. Het exactevakkenpakket en het benodigde 
vwo-diploma waren wat te veel gevraagd in mijn tijd als middelbare 
scholier. Ik moest op pad met mijn vriendinnen en was druk bezig  
een andere droom na te jagen: ik wilde profschaatser worden.  
Ik was superfanatiek, maar schaatsen is toch een soort hogere wis-
kunde binnen de sport en ik had niet genoeg talent. Dus switchte ik 
van droom en stortte me op het wielrennen. Dat ging me best goed 
af en op een gegeven moment reed ik in dezelfde wedstrijden als 
Marianne Vos. Maar net toen die koersen echt lekker liepen, kwam 
mijn lijf in opstand. Ik kreeg colitus ulcerosa, een chronische darm-
ziekte. Balen! Elke keer als ik flink trainde, ging het mis. Mijn geest 
wilde wel, maar mijn lichaam riep: ho! Tot hier en niet verder. 
Ondertussen was ik bij Hogeschool Inholland beland en hield ik me 
bezig met het vak Communicatie. Geen idee wat ik daar nou weer  
mee moest, maar het was zo ‘lekker breed’ en zo’n studie zou vast  
wel ergens van pas komen. Na het hbo rolde ik het reclamevak in.  
Lekker creatief, dacht ik. Maar ik voelde me niet echt thuis in dat  
wereldje tussen die snelle jongens en meisjes. Na nog een master in 
de Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam  
en een baan bij een pr-bureau besloot ik naar mijn hart te gaan  
luisteren. Waar werd ik nou echt gelukkig van, behalve sporten dan?  
Ik hoefde er niet lang over na te denken: de natuur! Dat was het speel-
veld van al mijn dromen. Ook als ik dierenarts of topsporter zou zijn  
geworden, zou ik toch vooral van het buiten zijn hebben genoten. 

#Voorwoord

>>
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Hoe mooi zou het zijn om met mijn opleiding en werkervaring op zak 
iets te gaan doen in en voor de natuur? Mensen de ogen te openen 
voor de schoonheid van ons kleine maar o zo diverse land. En ze op 
het hart te drukken zuinig op de natuur te zijn en er samen voor te 
zorgen. Er zat maar één ding op: ik zou boswachter worden!
Eigenlijk zat er altijd al iets van een boswachter in me. Ik kreeg de 
liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten. Mijn ouders namen 
ons (mijn zusjes Coosje, Eeke, Lily en mij) altijd mee naar bos en heide. 
Al speurend naar routepijltjes en paddenstoelen liepen we zo vijf  
of tien kilometer op onze kindervoetjes. In de puberteit kwamen we 
weleens in verzet tegen al dat wandelen en fietsen in de natuur, maar 
achteraf zijn dat juist de mooiste herinneringen. 
Ik herinner me lange fietstochten door de polders van de Zaanstreek 
en de Beemster, waar ik nog steeds woon. Daar heb je eindeloze we-
gen met altijd tegenwind. Een stormachtige wind soms, waardoor 
zelfs de vogels zich schuilhielden. Of juist zomerse hitte.  En steeds weer 
nieuwe vogels als de fazant, de torenvalk en de buizerd die we konden 
toevoegen aan ons lijstje, waarna we een ijsje als beloning kregen.  
We fietsten ook op de Veluwe, bij Nunspeet. Met onze op het station  
gehuurde fietsen gingen we alle observatiepunten af in de hoop een 
hert of zwijn te zien. Ik kan me trouwens niet herinneren er toen ooit 
een gezien te hebben, maar het idee was al spannend genoeg. En dan 
onze uitstapjes met oma (nu al 97!) naar de Noord-Hollandse duinen. 
Samen met Coosje en oma in de trein. Een lange wandeling door het 
bos, waarbij de vinken voor ons uit vlogen, bracht ons bij het klim-
duin aldaar. Onze beloning voor het zonder morren meelopen. 
Maar de mooiste herinneringen koester ik aan onze vakanties in 
Drenthe. De uitgestrekte heide van het Dwingelderveld was onze 
achter tuin. We fietsten van Lhee naar Ruinen en weer terug. Ontelbare 
keren ben ik dit grote natte heidegebied overgestoken, altijd met de 
brandende zon op m’n bol, fladderende vlinders om me heen en in de 
verte de herder met zijn schapen. In Ruinen dronken we op het terras 
een glas limonade, waarbij je de wespen van je af moest slaan. Die zomers  
leken eindeloos. De mooiste herinneringen blijven het langst. >>
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Ontelbare keren ben ik dit grote 
natte heidegebied overgestoken, 
altijd met de brandende zon op 
m’n bol, fladderende vlinders 
om me heen en in de verte de 

herder met zijn schapen.



Waarschijnlijk was mijn enthousiasme voor de natuur geloofwaardig 
en overtuigend genoeg, want Natuurmonumenten nam mij aan als 
boswachter ‘communicatie en natuurbeleving’. Het verraste me zelf 
ook. Niet zo lang daarvoor was ik een toch wel stads geworden mojito- 
drinkend reclamemeisje. De no-nonsense wereld van de boswachters 
was een enorm contrast. Ik wist best iets van de natuur, maar dat  
stelde niets voor in vergelijking met de boswachters die zich echt  
bezighouden met natuur en landschap. Maar ik ben nieuwsgierig  
en wil alles leren. Deze carrièreswitch was het begin van een ontdek-
kingsreis door de mooiste stukjes Nederland. In dit boek neem ik je 
mee daarnaartoe. 
De hoofdstukken in dit boek brengen je van het Lauwersmeer tot aan 
Zuid-Limburg, van het strand tot aan de rand van het moeras. Kortom, 
naar de mooiste natuur in Nederland. Stuk voor stuk plekken waar-
aan ik warme herinneringen heb of die ik heb leren kennen sinds ik 
werk voor Natuurmonumenten. Ik ben nu bijna vijf jaar boswachter 
en leer nog elke dag. Mijn collega’s, die echt alles weten van de natuur, 
hebben me met hun verhalen nog enthousiaster gemaakt. Ze leren me 
waar ik op moet letten en met andere ogen te kijken naar een gebied.  
Ik weet nu: hoe meer je weet, hoe meer je ziet en hoe meer je geniet. 
In dit boek beschrijf ik mijn eigen belevenissen en ‘eerste keren’.  
Maar daarnaast geef ik ook praktische tips. Want om wild of vogels te 
spotten hoef je echt geen bioloog of vogelaar te zijn: dat kan iedereen. 
Als je maar weet waar je op moet letten. En als je dat eenmaal weet, 
zul je merken dat je steeds meer gaat zien en dan hoop ik dat jouw  
enthousiasme voor de natuur wordt aangewakkerd. Net zoals dat  
bij mij is gebeurd. 

Ik hoop dat mijn boek je 
doet opkijken. Dat je je tele-
foon neerlegt, je computer 
uitzet, van de bank af komt 

en naar buiten gaat. 
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Ik hoop dat mijn boek je doet opkijken. Dat je je telefoon neerlegt, je 
computer uitzet, van de bank af komt en naar buiten gaat. Naar een 
plek waar je de zon op je huid voelt, of de regen. Waar je de wind hoort 
spelen met de kruinen van de vliegdennen. Waar je je wandelend,  
fietsen of hardlopend laat verrassen door de rijke natuur in ons land. 
En dat je, net zoals ik nog elke dag, verrukt bent door wat je tegen-
komt. Als je bijvoorbeeld voor het eerst de blauwe flits van de ijsvogel 
ziet of de sporen van een bever. 
En uiteindelijk hoop ik ook dat dit boek je eraan herinnert hoe be-
langrijk onze natuur is. Dat die natuur onze aandacht ten volle ver-
dient. Dat we alleen gezamenlijk de natuur kunnen beschermen als 
deze bedreigd wordt. Dat we minimaal moeten behouden wat we nu 
nog hebben in ons volgebouwde land, maar er liever nog meer ruimte 
voor maken. Dat die natuur begint in onze achtertuin en op ons bal-
kon. Dat de bijen, de vlinders, de kevers, de torren, de wormen en de 
spinnen die daar leven de natuur versterken. Dat vooral duurzaam 
geteelde planten de bodem van onze tuin gezond houden en daarmee 
onze vogels. En zo kan ik nog wel even doorgaan.  
Maar uiteraard wens ik je vooral heel veel leesplezier. Of je het boek 
nu buiten leest of lekker binnen, mijn doel is je mee te nemen op  
ontdekkingsreis. Ik ben heel benieuwd wat je tegenkomt en welke 
soorten dieren je spot. Laat je het me weten? 

Hanne
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#Je ziet ze vliegen 

HET NAARDERMEER
Het Naardermeer is voor mij de allermooiste plek  

van Nederland, en dat zal altijd zo blijven. Het is het 
 natuurgebied waar ik de kans kreeg om boswachter te 

worden. Het was een enorme switch in mijn leven:  
van mojito-drinkend reclamemeisje naar no-nonsense 

boswachter. Van collega’s met hipsterbaardjes en  
maatpakken ging ik naar een werkomgeving vol  
mannen met echte baarden en groene pakken.  

En ik weet zeker: het is de beste keuze  
van mijn leven geweest.



#
1
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VEILIG VOOR VIJANDEN BROEDEN VISDIEVEN MIDDEN OP HET MEER.



13

Het Naardermeer is de plek waar ik dieren 
leerde herkennen: ik zie nu van grote  
afstand het verschil tussen een buizerd of 
een havik hoog in de lucht, en ik kan onder
scheiden of een ree in de verte een manne
tje of een vrouwtje is in de periode dat de 
reebok zijn gewei niet draagt (die werpt hij 
in de winter namelijk af). Maar ook kwam  
ik te weten waarom bossen soms gekapt 
moeten worden. Niet altijd even prettig, 
maar wel noodzakelijk om de natuur gezond 
en divers te houden, zodat wij ons het hele 
jaar door kunnen blijven verbazen over en 
kunnen genieten van al dat moois.

VAN VUILSTORT  
TOT NATUURPAREL 
Het Naardermeer is ontstaan in de laatste 
ijstijd, als laagte in het glooiende dekzand 
aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. 
Na de ijstijd rees de zeespiegel en vulde  
de laagte zich met water, waardoor er een 
meer ontstond. Het is dus een natuurlijk 
meer, in tegenstelling tot plassen in de 
buurt, zoals de Loosdrechtse en Vinke
veense Plassen. Van de zeventiende tot  
het begin van de twintigste eeuw werden 
er diverse pogingen gedaan om het Naar
dermeer droog te malen, om het zo ge
schikt te maken voor de landbouw, maar 
dat wilde niet lukken. De nog altijd aan
wezige molen De Onrust en stoomgemaal  
De Machine verwijzen nog naar deze 
periode. 

Toen de pogingen het Naardermeer droog 
te malen werden opgegeven, kwam er een 
nieuwe bedreiging. In 1904 had de ge
meente Amsterdam plannen om het Naar
dermeer te gebruiken als vuilstort. Geluk
kig wisten natuurbeschermers Jac. P. Thijsse 
en E. Hei mans te voorkomen dat het Naar
dermeer in een vuilnisbelt veranderde. 
Deze actie was de aanzet tot de oprichting 
van Natuurmonumenten. De beoogde 
stortplaats werd de eerste aankoop van 
Natuurmonumenten en is vandaag de dag 
nog steeds een parel midden in de Rand
stad. Het is bijna ongelooflijk dat er, om
ringd door snelwegen en bebouwing, zo’n 
zeldzaam mooi stuk natuur behouden is 
gebleven. Elke dag weer word ik blij van 
het wuivende riet, waar vogels on bezorgd 
fluiten. Elke keer is het weer heerlijk om over 
het Laarzenpad te lopen, dwars door het 
moerasbos. Het is belangrijk om op de 
planken te blijven, want als je ernaast stapt 
kun je diep wegzakken in de moerassige 
veenlagen. En zo stil mogelijk te zijn natuur
lijk, want de kans dat je een ree ziet is groot!

#
1

>>

Het is bijna  
ongelooflijk dat er,  

omringd door snel-
wegen en bebouwing, 
zo’n zeldzaam mooi 

stuk natuur behouden 
is gebleven.
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DE MYTHISCHE IJSVOGEL
Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek, en voordat ik bos
wachter werd dacht ik best wel wat vogels gezien te  
hebben. Bij het Naardermeer zag ik al snel vogels als  
de prehistorisch ogende aalscholver en de knappe pur
perreiger. Maar van één vogel had ik alleen nog maar  
gedroomd: de mythische ijsvogel. Op de basisschool 
had ik namelijk een hartsvriendin die fanatiek vogelaar 
was. Zo jong als ze was wist ze van elke vogel de naam  
en ik vond dat maar wat interessant. Ik wist wel iets van 
vogels, maar zoveel als zij… ik kwam niet eens in de 
buurt! Samen met haar vader ging ze vaak ‘vogelen’.  
Op een dag vertelde ze me over een heel exotisch uit
ziend vogeltje: de ijsvogel. Klein van stuk maar prachtig 
blauw en oranje van kleur. Ze liet me er plaatjes van zien 
in een vogelboek en ik keek haar ongelovig aan. Ja hoor, 
zulke vogels? In Nederland? Geloof je het zelf? Samen 
met mijn vader en moeder doorkruiste ik jarenlang de 
polders in NoordHolland, op zoek naar dat prachtige 
blauwe vogeltje. Maar tevergeefs, en uit eindelijk speur

De ijsvogel  
kondigt zijn 

aanwezigheid  
meestal aan 

met een luide 
roep. Vlak  

daarna volgt 
vaak de  

blauwe flits.
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den we gewoon de lucht weer af naar buizerds en toren
valkjes, de ijsvogel lieten we voor wat die was, met pijn  
in het hart.
Op mijn nieuwe werkplek hoorde ik al snel collega’s praten 
over de ijsvogel. Ze leken er elke dag wel ergens een te 
zien, duikend naar vis of zittend op een tak in de buurt van 
het nest. Mijn verlangen dit prachtige dier met eigen 
ogen te zien werd weer aangewakkerd. Elke ochtend liep ik 
van de parkeerplaats direct naar het botenhuis, want 
daar schenen vaak ijsvogels te zitten. Ondanks het feit 
dat ik alle tips van mijn collega’s ter harte nam (‘je moet 
zachtjes doen, kijk eens aan de steile oever’) wist ik de 
eerste weken geen enkele ijsvogel te spotten, helaas. 
Ik begon me serieus af te vragen of dat hele vogeltje wel 
bestond!
Op een herfstachtige dag gingen mijn collega Richard  
en ik in een bootje het Naardermeer op om de peilbuizen 
te checken. Met behulp van deze peilbuizen wordt de 
waterstand opgenomen om te zien hoe het grondwater
peil zich gedraagt. Dit wordt al meer dan dertig jaar  

#
1

>>

IJSVOGEL- 
SPOTTIPS
IJsvogels zijn het hele jaar door 
in Nederland te vinden. In de 
broedtijd, die begint zo rond 
eind februari, begin maart, 
vind je ze vooral op de zand-
gronden van oostelijk Noord- 
Brabant, Limburg en de Achter-
hoek, in de duinstreek en langs 
de grote rivieren. Doordat we 
een aantal zachte winters ach-
ter elkaar hebben gehad, zie je 
ze nu ook meer in het westen 
en noorden van het land, zoals 
rondom de poelboerderij in het 
Wormer- en Jisperveld, in de 
watergangen rondom forten 
(bijvoorbeeld Fort Kijkuit in 
Kortenhoef), het Naardermeer 
en de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. Kijk vooral bij de 
ondiepe watergangen aan de 
rand van het open water. IJs-
vogels bouwen hun nesten 
graag in de steile oeverwanden 
en duiken dan vanaf een tak 
in het water vlak voor hun  
holletje naar vis.
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gedaan. De boot had moeite om vooruit te komen tegen 
de wind in, en de regen benam ons het zicht. Toen we  
de open plas eenmaal over waren hoorden we een flui
tende roep. ‘IJsvogel!’ riep Richard. Ik keek op en voor 
de boot uit flitste iets blauws. ‘Mijn eerste ijsvogel! Ze 
bestaan dus toch! stamelde ik, vol ongeloof. Richard 
keek me nietbegrijpend aan, en we ploegden voort  
in het stormachtige weer. 
Eenmaal terug aan wal was het eerste wat ik deed mijn 
vader een appje sturen: ‘Ik heb er eindelijk een gezien!’ 
Hij wist meteen wat ik bedoelde.

KINGFISHER
Zo werkt het vaak: als je eenmaal iets gezien hebt, zie je 
het steeds meer, of het nu gaat om een auto van een be
paald merk of een vogel. Sinds mijn eerste ijsvogel zie ik 
ze bijna elke week wel een keer. En niet alleen rondom 
het botenhuis bij het Naardermeer, maar ook tijdens 
fietstrainingsrondjes door de Beemster. Het ‘vervelende’ 
aan ijsvogels is dat je vaak niet meer van ze ziet dan een 
razendsnelle flits: ze kunnen wel 50 km per uur vliegen! 
Maar als je weet waar ijsvogels broeden en je hebt een 
beetje geduld, dan kun je ze vaak goed obser veren. En 
ja, ik hoor je denken: ‘Hoe weet ik nu waar die vogels 
broeden?’ Het antwoord is simpel: vraag het! Zoek op in
ternet op wie de boswachter is in het natuurgebied bij 
jou in de buurt en benader hem of haar via bijvoorbeeld 
Twitter, of vraag het aan de mensen met verrekijkers om 
hun nek die je tegenkomt tijdens je blokje om. Wat ook 
kan: check de website waarneming.nl en zoek waar bij jou 
in de buurt de ijsvogel gespot is. Grote kans dat dat best 
dichtbij is, wat het gaat goed met de ijsvogel en ze ko
men bijna in heel Nederland voor!
Heb je een plekje gevonden waar de ijsvogel zou kunnen 
zitten? Googel dan het geluid van de ijsvogel, zodat je  

snelle snavel
De neus van de hogesnelheids-
trein Shinkansen 500 in Japan 
is gebaseerd op de snavel van 
de ijsvogel. De trein werd door 
deze vorm niet alleen stiller, 
maar ook 10 procent sneller 
en hij verbruikt 15 procent 
minder energie. Slim bekeken 
toch, van die ijsvogel!

Braakballen
IJsvogels eten voornamelijk  
visjes, die ze in hun geheel 
doorslikken. Hoewel de ijs-
vogel sterk maagsap heeft, 
blijft het lastig om schubben, 
graten en stukjes been te ver-
teren. Al deze niet-verteer-
bare delen worden bij elkaar 
geperst in een braakbal en een 
paar keer per dag braakt de 
ijsvogel zo’n braakbal op, net 
als uilen, alleen zijn ze slechts 
een vingerkootje groot. IJs-
vogelbraakballen vind je zel-
den. Ze komen vaak terecht in 
het water, waarna ze meteen 
uit elkaar vallen.
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dat herkent. Zijn fluitende roep is vaak de 
manier waarop hij laat weten dat hij er is. 
Trek er echt even tijd voor uit. Positioneer je 
aan de rand van het water en wacht. Wach
ten is ook niet mijn sterkste punt, maar het is 
echt de moeite waard, want als je dan een
maal die luide roep hoort, gevolgd door die 
flits, dan weet je dat hij er is en kun je hem 
ook volgen.  
Vaak strijkt de ijsvogel even neer op een 
tak boven het water, die hij als uitkijkpost 
gebruikt. Van daaraf loert hij naar het water, 
op zoek naar vis. Als hij een visje ziet, schiet 
hij razendsnel het water in en duikt hij tot 
wel een halve meter diep om zijn prooi te 
bemachtigen. Je moet alert blijven, want  

tijdens die duik spat het water nauwelijks 
op! Het is een geweldig gezicht. Als er een 
nest in de buurt is, zul je zien dat de vogel 
na de duik naar zijn nest gaat, waar  na de 
andere oudervogel gaat duiken naar meer 
vis. Niet voor niks heet de ijsvogel in het 
Engels kingfisher! Over de herkomst van  
de Neder landse naam ijsvogel doen ver
schillende verhalen de ronde. Sommige 
bronnen vermelden als reden dat het vogel
tje in de winter het ijs opging, op zoek naar 
wakken om visjes te vangen, maar er zijn 
ook theorieën dat het van het Duitse Eisen
vogel komt, verwijzend naar het blauwe  
(ijzerkleurige) verendek van het beestje. 
Hoe dan ook, het is een pracht vogel!



18

PURPERREIGERS BROEDEN IN KOLONIES IN MOERASGEBIEDEN.

Purperreiger-spottips
Als je vanaf restaurant Stad-
zigt naar uitkijkpunt de Mug-
genbult loopt heb je kans dat  
je deze mooie reiger met eigen 
ogen kunt bewonderen. Maar 
alleen in het voorjaar en de  
zomer, want rond augustus 
vertrekken ze naar Afrika  
om te overwinteren. Ook in  
de Nieuwkoopse Plassen in 
Zuid-Holland, Zouwe boezem 
in Utrecht of in de Weerribben 
in Overijssel kun je ze zien. 
Purperreigers houden van 
laagveengebieden en rust.

PURPERREIGERS
Reigers vind ik nu niet direct de allermooiste vogels die  
er zijn. De meest voorkomende is de blauwe reiger, die 
je vaak aan de slootkant ziet staan. Ik vind het net oude  
mannetjes die met hun rug licht gekromd het leven aan 
zich voorbij zien trekken. Maar er is ook een ‘knappe’ 
soort: de purperreiger. Een sierlijke vogel, die slanker is 
gebouwd dan de blauwe reiger. En ook zijn verenkleed 
ziet er prachtig uit, met een mooie bruinoranje nek met 
zwarte strepen. Deze soort zie je niet zo vaak, want hij 
broedt op beschutte plekken, bijvoorbeeld in de riet
kragen midden op het Naardermeer. Hier zit hij relatief 
veilig voor zijn grootste vijand: de vos. Hoewel vossen 
goede zwemmers zijn, zijn ze liever lui dan moe. Zolang  
er eten op het droge te vinden is, waagt een vos zich  
niet aan zo’n natte oversteek. 
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AALSCHOLVERS
Ik denk dat iedereen weleens een aalschol
ver heeft gezien. Ik vind deze dieren qua  
uiterlijk bijna iets prehistorisch reptiel
achtigs hebben en dat maakt ze prachtig:  
kijk maar eens naar die gave groene ogen 
en die hagedisachtige keelzak. Ze lijken  
op het eerste gezicht zwart, maar in  
wer kelijkheid hebben ze een prachtig 
bruinachtig groen gekleurd verenpak. 
Door dat de veren een zwart randje heb
ben lijkt het bijna alsof ze schubben  
hebben. Er wonen op het Naardermeer 
zo’n 1.300 aalscholvers. 
Aalscholvers boeien me elke keer weer. 
Ze zijn echt anders dan andere vogels,  
al is het maar door hun forse bouw en ver
vaarlijk gehaakte snavel. Het beeld van  
aalscholvers die met gespreide vleugels 
op lantaarnpalen zitten ken je vast wel. 
Vanuit de observatiehut heb je goed zicht 
op deze vreemde vogels. Voor je neus  
bouwen ze hun nesten, voeden ze hun jon
gen, maar er spelen zich soms ook familie
drama’s af. Gemiddeld leggen aalscholvers 

drie eieren, maar in tegenstelling tot veel 
andere vogels beginnen ze vanaf het eer
ste ei al meteen met broeden. Na een dag 
leggen ze het volgende ei en na weer een 
dag het derde ei. Uit het eerste ei kruipt 
dus al een paar dagen eerder een jonge 
aalscholver dan uit het laatste ei, wat bete
kent dat het laatste jonkie al een behoor
lijke achterstand heeft op het eerste. Het 
wordt bijna altijd een survival of the fittest 
en vaak overleeft de jongste aalscholver 
het niet. 
Op een dag was ik getuige van een gruwe
lijk tafereel in de kolonie. Drie jongen be
delden driftig om eten, waarbij het kleinste 
aalscholvertje door een trap van het groot
ste jong uit het nest viel en vrijwel direct >>

#
1

Niets is gaver dan  
schaatsen op natuurijs. 
Als wij genieten van het  
ijs zijn de ringslangen  
die volop leven in het  
Naardermeer in een 

diepe winterslaap.

RINGSLANGEN HOUDEN ZICH VOOR DOOD (INCLUSIEF ROTTINGSGEUR) ALS ER GEVAAR DREIGT.
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Bruidskleed
In januari gaan aalscholvers 
op zoek naar een partner voor 
het komende jaar en het is na-
tuurlijk logisch dat ze er dan 
op hun mooist uit willen zien. 
Op zowel de kop als de dijen 
verschijnen dan witte veren 
en de keel kleurt geel. In de 
loop van het broedseizoen 
verdwijnt dit prachtige 
bruidskleed weer. 

Aalscholver- 
spottips
In Nederland zijn wel zestig 
kolonies met aalscholvers.  
De meeste vind je in de gebie-
den rondom het IJsselmeer, 
onder andere het Naarder-
meer, maar ook bijvoorbeeld 
in De Wieden tussen Emmel-
oord en Meppel. Ook op Ter-
schelling vind je een grote 
kolonie, en in de Noord-Hol-
landse duinen doet de aal-
scholver het eveneens goed, 
bijvoorbeeld in het pwn-gebied 
bij Castricum.
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werd verorberd door een voorbijkomende reiger. Tja, dat 
is de natuur, schijn je dan te moeten zeggen, maar ik vond 
het best zielig. Gelukkig zie je naast dergelijke familiedra
ma’s ook veel aalscholverliefde. Paps en mams voeden de 
kids samen op en geven ze samen vliegles, en als het 
koud is mogen de jonge aalscholvers schuilen onder de 
veren van de ouders. Das toch lief?

VAAR MEE!
Het Naardermeer – de naam verraadt het misschien al –  
is echt het allermooiste vanaf het water. In het gebied  
eromheen kun je ook goed wandelen of fietsen en dan 
krijg je natuurlijk ook wel iets mee van de rust en het  
natuurschoon, maar op het water ben je echt even weg.  
Je kunt het Naardermeer niet zomaar op, dat mag alleen 
als je meegaat met de boswachter. En ik kan je garande
ren: dat is de moeite waard. Vanuit de wuivende rietkra
gen vliegen zo nu en dan purperreigers op en met een 
beetje geluk is zelfs de visarend net aan het vissen. Het 
hoogtepunt van de boottocht vind ik het bezoek aan de 
aalscholverkolonie. Kom daarom in het voorjaar, dan zijn 
de ouders druk met het voeden van de jonge aalscholver
tjes en dat is een bijzonder gezicht. 

NAARDEN-VESTING
Als je toch naar het Naardermeer komt, sla dan ook zeker 
NaardenVesting niet over. Het gevoel eeuwen terug te 
zijn, dat krijg ik altijd zodra ik door het oude stadje wandel. 
De stervormige stad heeft net als in de zestiende eeuw 
nog steeds de dubbele omwalling en poortgebouwen, 
maar kent ook veel leuke winkeltjes, bars en restaurants. 
Je kunt er heerlijk slenteren en genieten van lekker eten 
en drinken. ●

#
1

Ben je ooit in  
de gelegenheid, 

dan is een 
boottochtje  

met de  
boswachter 

naar de 
aalscholver -

kolonie op het 
Naardermeer 

echt een  
must do.



22

HET NAARDERMEER
NATUURTIPS OP EEN RIJTJE

1. AALSCHOLVER KOLONIE 
Vaar van april tot en met juni 
met de boswachter mee naar 
de aalscholvers en observeer 
de vogels van slechts enkele 
meters afstand. Meer info op 
de site van Natuurmonumenten.

2.  LAARZENPAD (6,5 km). 
Een paar kilometer wandelen, 
waarbij je laarzen onmisbaar 
zijn: over planken struin je 
door het zompige moerasbos. 
Stiekem vind ik deze wande-
ling het leukst als het regent 
of net geregend heeft. Dan zijn 
de paden echt lekker drassig. 
Startpunt: Naardermeer,  
Karnemelksloot,  Naarden.

3. UITKIJKPUNT De Muggen-
bult. Nog geen kilometer lopen 
vanaf Gasterij Stadzigt waan  
je je al in een oase van rust. 
Neem wat te drinken en je  
verrekijker mee en geniet van 
het weidse uitzicht op het 
Naardermeer, waar ’s zomers 
de visdief en de purper reiger 
zich zeker zullen laten zien en 
’s winters duizenden kuif- en 
krakeenden zich ophouden.

4. VOGELKIJKSCHERM  
Hilversumse Bovenmeent. 
Vanachter het kijkscherm  
heb je zicht op een klein vogel-
paradijs aan de rand van het 
Naardermeer. In de plas zoe-

ken lepelaars en kluten naar 
eten en in het riet spot je riet-
vogels, zoals de kleine kare-
kiet en de snor.

5. NATUURVERBINDING De 
grootste natte natuurverbin-
ding van Nederland is die tus-
sen de Ankeveense Plassen  
en het Naardermeer. Via deze 
verbinding wist de otter, die 
vijftig jaar lang afwezig was,  
in 2016 de weg terug naar  
het Naardermeer te vinden. 
Volg de Melkmeent of Kreu-
gerlaan en bekijk de verbin-
ding van dichtbij. 

6. MOLEN De Onrust. Deze 
molen is gebouwd in 1809 om 
het Naardermeer te bemalen, 
en nog steeds regelt deze  
molen het waterpeil van het 
Naardermeer. De molen is elke 
zondag te bezoeken van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Boezem-
kade 1, Muiderberg.

7. RONDJE NAARDERMEER 
(15 km). Een beleving voor  
de fanatieke wandelaars on-
der ons. Vertrek vroeg in de 
ochtend en speur de weilan-
den af naar reeën. Onderweg 
zul je ook zeker galloways, 
Schotse runderen, tegenko-
men. Startpunt: Naarder-
meer, Meerkade 2, Naarden. 
Volg de blauwe pijltjes.

8. BLOEMENZEE rondom 
Stadzigt. In het voorjaar zijn 
de hooilandjes, net achter het 
botenhuis, een ware bloemen-
zee. Je vindt er zeldzame 
soorten als zonnedauw, moe-
raskartelblad, ratelaar en de 
rietorchis in overvloed,  en je 
mag er gewoon tussendoor 
struinen!

9. EENDENKOOI Een verbor-
gen pareltje aan de rand van 
het Naardermeer. Vroeger 
werden er eenden gevangen 
voor consumptie, nu is het een 
plek voor rustzoekers. Vaar er 
heen met de boswachter. Meer 
info op de site van Natuurmonu-
menten.

10.  OERRR WATER SAFARI 
Varen met de boswachter saai 
voor kinderen? Niet als je met 
de watersafari meegaat. Zoek 
naar waterbeestjes en drink 
echte Naardermeer-munt-
thee! Meer info op de site van 
Natuurmonumenten.

HANDIGE ADRESSEN
Gasterij Stadzigt
Meerkade 2a
1412 AB Naarden

Paviljoen Uit & Meer
Uitermeer 5
1381 HP Weesp

MEER WETEN?
www.natuurmonumenten.nl/
naardermeer
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