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Kleine zwanen

natuurdagboek 7 maart 2011

Erika de Joode

’Rustig, rustig!” De juf van de
Johannes Calvijnschool in
Genemuiden maant haar

leerlingen uit groep 7 en 8 tot kalm-
te. Maar ze kunnen hun ogen niet af-
houden van de met vlinders en gras
beschilderde bus die hen naar afval-
en energiebedrijf Rova zal brengen.
Een educatiebus is het, bedoeld om
kinderen iets te leren over het be-
lang van afvalscheiding en recy-
cling.

Eenmaal binnen hebben de leerlin-
gen meer aandacht voor het televi-
siescherm dat voor in de bus hangt
dan voor de informatie aan de wan-
den. Het scherm wordt gevuld door
het meisje Thirza, dat een informa-
tief verhaal vertelt waarin Rova cen-
traal staat: „De bus waarin jullie nu
zitten, rijdt op groen gas. Rova
maakt dat van het onkruid uit jullie
tuin.”

Met de productie van groen gas on-
derscheidt de organisatie zich van
andere afvalinzamelaars. „Sinds juni
vorig jaar hebben we een vergistings-
installatie”, vertelt voorlichter
Ralph Simmers. „Het groente-, fruit-
en tuinafval (gft) dat erin wordt ge-
stopt, komt er weer uit als compost
en groen gas.” Dit proces is op zich
niet nieuw in Nederland, maar bij-

zonder is wel dat het groene gas van
Rova in het landelijke aardgasnet-
werk terechtkomt. Dat maakt van de
afvalinzamelaar meteen ook een
energieleverancier. Volgens Sim-
mers produceert Rova zo’n drie mil-
joen kuub aan groen gas per jaar, ge-
noeg voor ongeveer tweeduizend
huishoudens. „Maar het gaat ons
niet om de kwantiteit. Belangrijker
is dat het bijdraagt aan een duurza-
me samenleving.”

De bus is onderdeel van het pro-
gramma ’afval scheiden is goud!’, dat

de komende vijf jaar centraal staat
bij Rova. „In de toekomst gaan we
het misschien wel uitbreiden naar
andere groepen, zoals plattelands-
vrouwen, maar nu is het nog bedoeld
voor schoolkinderen.” zegt Sim-
mers. „We willen de kinderen een
stukje kennis meegeven, ook voor
thuis.” De Groenbus reed op 16 fe-
bruari voor het eerst. Inmiddels heb-

In oktober komen ze uit het noord-
oosten aangevlogen. Eerst eten ze
fonteinkruiden in bijvoorbeeld het
Lauwersmeer, het IJsselmeer en de
Randmeren. In november/december
raken de verse fonteinkruiden op
en verhuizen kleine zwanen naar
akkers, tot in België toe. Maar de
meeste waggelen rond in Gronin-
gen, de Wieringermeer, op Texel,
in Flevoland en Zeeland.
Ze schakelen over op oogstresten,
het liefst van suikerbieten. Nu die
ondergeploegd zijn, wijken ze uit
naar andere gewassen: jong winter-
graan bijvoorbeeld, luzerne of gras.
In Vlaanderen hebben akkerbou-
wers bietenresten laten liggen.
Toen hadden ze minder last van
zwanen in andere gewassen en dus
minder schade. Daarbij scheelde
het niet-ploegen veel tijd en een for-
tuin aan brandstof voor de trekker.
In de loop van december verlaten
de vogels de bietenvelden niette-
min een tijdje om gras te grazen. De
weilanden van Noord-Friesland, de
uiterwaarden van de grote rivieren
en de Eempolders tussen Amers-

foort, Bunschoten en Nijkerk zijn
bijzonder bij hen in trek. In februa-
ri willen ze wel in de Veenkoloniën
neerstrijken, langs de grens van
Drenthe en Zuidoost-Groningen.
In zachte winters overwinteren
duizenden kleine zwanen in Neder-
land. Soms zijn er meer dan vijftien-
duizend van deze elegante vogels.
Dat zijn er veel. Knobbelzwanen
zijn er weliswaar veel meer, maar
vijftienduizend kleine zwanen is
wel drievijfde deel van hun wereld-
bevolking, die op 25 duizend vogels
geschat wordt.
Kleine zwanen zijn een stuk kleiner
en slanker dan knobbelzwanen en
wilde zwanen. Net als wilde zwanen
hebben ze een rechte snavel met
een gele en een zwarte punt. Het
zwart van de punt reikt tot over de
helft van hun snavel. Wilde-zwa-
nensnavels hebben meer geel en
minder zwart.

Koos Dijksterhuis

w w w. t r o u w. n l / g r o e n
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Kleine zwaan.
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Staatsbosbeheer heeft dit jaar voor
het eerst webcams geïnstalleerd in
een vossenburcht. Via volgdevos.nl
kunnen liefhebbers vanaf morgen
meegenieten met het leven van een
vos uit de Oostvaardersplassen. Met
een beetje geluk zelfs van haar zwan-
gerschap. „We hebben de vos geko-
zen omdat iedereen het dier kent.
Bovendien spreekt een vos veel meer
aan dan bijvoorbeeld een veldmuis”,
aldus Hans Breeveld van Staatsbos-
beheer. „De vos staat soms in een
kwaad daglicht, maar er zijn genoeg
mensen die het juist wel een leuk
diertje vinden. Hier in de Oostvaar-
dersplassen kunnen we een kant van
het vossenleven laten zien die nor-
maal voor ons verborgen blijft.”

Staatsbosbeheer pakt flink uit: in
de burcht zijn drie camera’s ge-

plaatst en één daarbuiten. Ook komt
er allerlei informatie over de vos op
de website te staan. „We zijn op dit
moment zelfs aan het kijken of er
vrijwilligers zijn die het blog willen
bijhouden”, zegt Breeveld.

Een vossenburcht bestaat niet uit
één enkele ruimte. De kunstburcht,
die speciaal is gebouwd voor het pro-
ject, heeft drie verschillende ka-
mers. In elk ervan hangt een camera.
„We vinden het verschrikkelijk in-
teressant om te zien of de vos alle
drie de ruimtes gaat gebruiken”,
zegt Breeveld. „De kans zit erin dat
sommige kamers leeg blijven.”

Het is mogelijk dat het hele project
mislukt. Breeveld: „De vos heeft de
kunstburcht geaccepteerd, maar we
zijn er nog niet zeker van of ze drach-
tig is. Het blijft nog even spannend.”

Met de webcam gluren in
het kraambed van de vos

Van onze redactie groen

Voor de tiende keer is er zaterdag 12
maart een landelijke opschoondag,
de start van een hele week schoon-
maken in dorpen, steden, op par-
keerplaatsen en op treinstations,
maar ook in parken en in de natuur.
Natuurmonumenten en Rijkswater-
staat doen mee door 75 kilometer
aan Maasoevers op te ruimen, met de
hulp van minstens 300 vrijwilligers.

Aan de oevers van de Maas barst
het van de papiertjes, zakjes en fles-
jes, maar er liggen ook stukken land-
bouwplastic en autobanden. Er zijn
twee trajecten: voor beide oevers
een. De Brabantse route begint in Ra-
venstein en eindigt in Waalwijk. Aan
de andere kant loopt het traject door
de Bommelerwaard, van Kerkdriel
tot aan Ammerzoden/Well. De route

is opgedeeld in kleine stukken, de
loopafstanden zijn maximaal 5 kilo-
meter. Vrijwilligers worden begeleid
door een boswachter van Natuurmo-
numenten. De actie duurt van 10.00
uur tot 14.00 uur en voor prikmateri-
aal en vuilniszakken wordt gezorgd.

Mensen die willen meehelpen aan
de Maas, kunnen zich aanmelden via
de website Maasschoon nu of via Na-
tuurmonumenten. Na 12 maart zijn
er bijeenkomsten en acties in het
land, er wordt opgetreden tegen ro-
kers die hun peuken laten vallen en
tegen mensen die hun kauwgom op
straat uitspugen. Voor schoolklassen
is er een wedstrijd om ideeën in te
brengen voor een schoner Neder-
land. Meer informatie over op-
schoonacties in onder meer Delft,
Zaandam en Zwolle is te vinden op
w w w. n e d e r l a n d s c h o o n . n l

Tweede lustrum
landelijke opschoondag

groen gedicht Janita Monna

’Eind van de winter en juist
ook het praten van mensen’

Zo helder, helderder
dan water is de lucht
doorzichtig stil
te dun om te trillen
en helemaal nieuw
nog niets er in
geen stof geen vocht
geen rimpel
overal smelt het
zwelt het glimt het
nu gaan de dingen
weer beginnen
te gebeuren
het eind
van de winter
en juist ook
tintelen stemmen
naar binnen.

Judith Herzberg
uit: Beemdgras, Van Oorschot, 1968

ben zich al zo’n 160 groepen opgege-
ven.

Als voorlichter Angelien Hoppen
de leerlingen uit Genemuiden even
later naar een lokaal begeleidt, blij-
ken ze al vrij veel te weten over Rova
en afval scheiden. Het is ook niet de
eerste keer dat ze bij het bedrijf zijn,
vertelt hun leerkracht. „Ze rijden
met vuilniswagens door de straat!”
roept een jongen. Een ander weet te
vertellen dat Rova ook veegmachi-
nes heeft. Hoppen knikt instem-
mend. „Rova haalt afval weg en
brengt het naar dit gebouw.”

De meeste kinderen scheiden
thuis al afval. „Wij houden papier en
plastic apart en glas brengen we naar
de Boni Supermarkt,” vertelt Mayre
(10). Die super heeft een zogenaamd
’afvalbrengstation’ of ’retourette’.
Gft scheiden Mayres ouders nog niet.
Maar na vandaag komt daar mis-
schien verandering in. „Ik ga hun
wel vertellen wat ik hier heb ge-
leerd!”

Vandaag horen de kinderen niet al-
leen waarom het nuttig is om afval te
scheiden, ze zien ook met eigen ogen
waar hun weggegooide spullen te-
rechtkomen. Is het eigenlijk wel af-
val, vraagt Hoppen zich af. „Wij zien
het als grondstof, omdat je het in
veel gevallen kunt hergebruiken of
recyclen.” Hoppen opent de in het lo-

kaal aanwezige containers die recy-
clebare spullen bevatten. Slechts één
vuilnisbak blijft gesloten: die van het
restafval. Dat wordt verbrand.

De voorlichter heeft ook haar ei-
gen vuilniszak meegebracht. „Kun-
nen jullie mij verbeteren?” Een paar
leerlingen beginnen het afval van
Hoppen te scheiden, maar dat blijkt
moeilijker dan gedacht. Gelukkig
denkt de rest van de groep mee:
„Emily, tandpasta hoort bij plastic
hoor!” Niet alles hoort bij plastic. De
leerlingen gaan de mist in bij verpak-
kingen met een zilveren binnen-
kant, zoals chipszakken. Vanwege
het folie horen die zakken bij restaf-
val.

Na het zogeheten ’afvalscheidings-
spel’ volgen de kinderen – inmiddels
met fluorescerend gele hesjes – Hop-
pen naar buiten. De voorlichter ver-
telt dat Rova graag wil weten hoeveel
kilo afval er elke dag binnenkomt.
Daarom heeft de organisatie een
weegbrug aangelegd voor vuilniswa-
gens. Ook de groepen 7 en 8 willen
wel eens weten hoeveel ze samen
wegen: 1470 kilo, meldt de brug.

Rova heeft verschillende loodsen
waarin afval wordt verzameld. In die
voor het restafval doen de kinderen
duidelijk hun best de stinkende
lucht niet in te ademen. Hoppen ver-
telt dat ook de geur in de vergister

niet bepaald aangenaam is. „Hebben
jullie thuis wel eens aan de gft-con-
tainer geroken? Zo ruikt het daar
ook!” Maar de kinderen kunnen niet
de proef op de som nemen, want de
vergistingslocatie is niet toeganke-
lijk: te gevaarlijk.

In de loods voor kca hangt een dou-
che. „Waarom is dat?” vraagt een van
de leerlingen. „Omdat we willen dat
elke werknemer schoon naar zijn
werk gaat”, grapt Hoppen. De kinde-
ren geloven haar niet. „Nee, de dou-
che is er voor noodgevallen,” gaat ze

serieus verder, „bijvoorbeeld als ie-
mand in contact is gekomen met ge-
vaarlijke stoffen.”

Mensen kunnen ook zelf hun afval
naar Rova brengen. De kinderen kij-
ken geïnteresseerd naar wat zich al-
lemaal in de daarvoor bestemde con-
tainers bevindt. Een fiets ligt in de
container voor metaal, een heuse
wc-pot heeft zijn weg naar het ’puin’

Het leek een drollenvegertje, maar
in plaats van iets op te zuigen,
spuwde het machientje perfect ron-
de, groene stippen uit. De volgende
dag liep er een lint van die stippen
over het fietspad, in witte letters
onderbroken door het woord
’Brettenpad’.

Dat pad leidt vanuit de cultuur
van het Amsterdamse Westerpark
naar de natuur van De Lange Bret-
ten. Ooit raakte ik hier tijdens een
fietstochtje verzeild, al had ik er
toen geen idee van min of meer offi-
cieel in de natuur te staan. Ik dacht
een vergeten rafelrand buiten de ge-
ordende stad ontdekt te hebben.
Een onverwachte oase met rietkra-
gen, moerasachtig land en weelde-
rig groene bomen en struiken. Het
lag daar zomaar, ingeklemd tussen
de snelweg naar Haarlem en het
westelijk havengebied. Vogels over-
stemden het razende verkeer op de
N200. Natuur op postzegelformaat,
onder een lucht gevuld met de in-
dustriële rook van Amsterdam.

’(…) wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van
een krant’, verzuchtte dichter
J.C. Bloem. Als die woorden op één
gebied van toepassing zijn, dan mis-

schien wel op De Lange Bretten.
Behalve die sombere regel van

Bloem, heeft dat beetje Nederland-
se groen toch bloemlezingen vol ge-
dichten voortgebracht. Eén boom,
merel of stukje grasland is genoeg.
Of een Hollandse lucht, zoals Judith
Herzberg (1934) die schildert in
’Eind van de winter en juist ook van
het praten van mensen’. Herzberg,
die aan een paar woorden genoeg
heeft om een leven te typeren, een
gevoel of een landschap. Met haar
zo kenmerkende eenvoud zet ze
hier even voorzichtig als raak de ho-
ge, heldere lucht die het einde van
de winter aankondigt op papier.
Zo’n kraakheldere hemel, water-
koud nog, maar klaar om door de
lente met nieuw leven gevuld te
worden. De intrige van het vers zit
in die laatste drie regeltjes. Want
nog voor het nieuwe seizoen zich
laat zíen, in de eerste zonnestralen,
in knoppen van bomen en in narcis-
sen in het gras, is het al te horen:
aan de stemmen op straat, van kin-
deren die weer buiten spelen, van
buren misschien, die weer een
praatje in de deuropening maken.
Goed luisteren, dus. Dan hoor je de
lente.

Elke eerste maandag van de maand verschijnt op deze pagina een gedicht.
Dit is de eerste aflevering.

Een vos met jong tussen de rotsen in IJmuiden. FOTO OLAF KRAAK

gevonden en met de sjoelbak in de
houtcontainer zou je nog prima kun-
nen sjoelen.

Het educatieve programma van Ro-
va eindigt binnen met de ’Ga voor
goud quiz’, waarmee de leerlingen
hun kennis kunnen testen. Ze zijn fa-
natiek, want de winnaar is een prijs-
je beloofd.

Omdat twee leerlingen samen op
de eerste plaats eindigen, moet een
bonusvraag de winnaar bepalen:
„Hoeveel kilo afval komt er per dag
bij Rova binnen, denken jullie?”
Nick zit met zijn 150.000 het dichtst
bij het goede antwoord: gemiddeld 1
miljoen kilo afval.

Daarmee wint de jongen een gou-
den minicontainer. Maar ook voor de
andere kinderen is er een aardig-
heid: de minicontainer in het groen.
„Wij vinden ’ga voor goud’ net zo be-
langrijk als ’ga voor groen’”, bena-
drukt Hoppen. „Maar als je nu al
weet dat je niets met het contai-
nertje gaat doen en het weg gaat
gooien, laat het dan maar hier!”

Rova’s educatiebus brengt de kin-
deren terug naar hun basisschool in
Genemuiden. Annelien (11) blijkt
wat te hebben opgestoken van het
uitstapje.

„Kijk, een kringloopwinkel!” roept
ze als de bus halverwege is. „Daar
wordt afval hergebruikt!”

Drie miljoen kuub
aan groen gas per
jaar, genoeg voor
2000 huishoudens

Ta n d p a s t a t u b e
hoort bij het
plastic, de zak van
de chips juist niet

Leerlingen van de Johannes Calvijnschool in
Genemuiden gingen een dagje op bezoek bij
afvalinzamelaar Rova, waar onder meer
groen gas wordt gemaakt uit gft-afval.

Een dagje tussen het afval

In de container voor het restafval doen de kinderen hun best de stinkende lucht niet in te ademen. FOTO HERMAN ENGBERS


