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Zaagbekkenmaand
De lente staat voor de deur, maar
de lucht, de duinen, het water van
het Vogelmeer in de Kennemerdui-
nen zijn nog grauw. Kuifeenden en
grote zaagbekken knallen eruit in
hun contrastvolle lentekleed. Zaag-
bekken hebben een rode, lange,
dunne snavel, met een kromme
punt en een kartelrand. Vandaar
hun naam. Ze duiken naar vis en
daar is zo’n zaagbek heel handig
voor. Die geeft grip op glibberige
spiering. De grote zaagbek is iets
groter dan een gewone, wilde eend.
De woerd heeft een glanzend don-
kergroene rug en kop en is verder
helemaal wit, gebroken wit, de
kleur van boter. Op die rode snavel
na, dan. Het vrouwtje is grijs met
een bruine kop.
Grote zagers, zoals vogelaars ze

noemen, broeden in de taiga van
Finland, Zweden en Rusland, tot
ver achter de Oeral. In het stille,
uitgestrekte naaldwoud van de tai-
ga leggen ze hun eieren in holle
bomen. Als er maar water in de
buurt is. Water met vis. De taiga

wordt doorsneden door heldere ri-
vieren die koele, donkere meren
voeden. Gek genoeg houdt de grote
zaagbek ook van bergen. In de Al-
pen en in de Himalaya broeden,
ver van de noordelijke hoofd-
macht, honderden paartjes. In
Zwitserland koloniseren ze zelfs
stadsparken.
In Nederland broeden ze nooit.

Wel hangen ze ’s winters bij dui-
zenden rond in vooral het IJssel-
meer. Nu afgelopen winter zelfs de
Oostzee deels bevroor, trokken gro-
te zaagbekken massaal naar Neder-
land. Ze doken in allerlei plassen
op. En onder. Ook in het Vogel-
meer. Nu staan ze op het punt van
vertrek naar het noorden. Zaagbek-
ken die de winter tot in Zeeland,
België of Noord-Frankrijk zijn ont-
vlucht, trekken nu door Nederland.
Maart is zaagbekkenmaand.

Koos Dijksterhuis
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Vogel kijkt tijdens vlucht
vooral naar beneden

Van onze redactie groen

De veren maken de vogel, is een pa-
rafrase op een welbekend spreek-
woord. Dat niet alleen veren en vleu-
gels het succes van een vlucht bepa-
len, blijkt uit onderzoek van de Brit-
se professor GrahamMartin. Hij ont-
dekte dat vogels tijdens het vliegen
voornamelijk naar beneden kijken,
waardoor ze obstakels niet op tijd
zien.
Jaarlijks sterven grote aantallen

vogels doordat ze tegen een elektri-
citeitsmast, windmolen of wolken-

krabber aanvliegen. Botsingen met
dit soort gebouwen vormen wereld-
wijd een belangrijke oorzaak van vo-
gelsterfte. Er sterven meer vogels
door botsing dan doordat er op ze
gejaagd wordt.
Vooral voor bedreigde vogelsoor-

ten is dat funest. In Europa sterft
naar schatting 25 procent van de
jonge ooievaars doordat ze tegen
elektriciteitsmasten aanvliegen en
vervolgens schokken krijgen.
„Bij mensen bestaat het wijdver-

spreide idee dat vogels puur op hun

gezichtsvermogen vliegen”, schrijft
Martin in zijn onderzoeksverslag.
„Daarom vinden ze het raar dat vo-
gels zo vaak tegen een gebouw aan-
vliegen, alsof ze dat obstakel niet
hadden gezien.”
Martin concludeert dat vogels de

obstakels inderdaad niet zien. Hun
visuele wereld blijkt erg te verschil-
len van die van mensen. Doordat de
dieren tijdens hun vlucht naar bene-
den kijken en vooral gericht zijn op
bewegende objecten, hebben ze er
geen idee van dat ze in de buurt van
enorme bouwwerken vliegen.
Bovendien kunnen veel vogelsoor-

ten hun snelheid niet aanpassen. Ze
zijn bijvoorbeeld niet in staat om
langzaam te vliegen, ook niet bij
slechte weersomstandigheden als
regen en mist. Door deze combina-
tie van slecht zicht en hoge vlieg-
snelheid ontstaan botsingen nog
sneller.
Martin heeft zijn studie uitgevoerd

in het vrij nieuwe onderzoeksveld
’sensorecologie’. Onderzoek van dit
type richt zich op het verband tus-
sen de zintuiglijke waarneming van
dieren en hun gedrag.
Volgens Martin hebben mensen

hun oplossingen voor de botsingen
tussen vogels en gebouwen altijd ge-
baseerd op – letterlijk en figuurlijk
– hun eigen zienswijze. Omdat men-
sen ervan uitgaan dat vogels tijdens
het vliegen naar voren kijken, pro-
beren ze obstakels opvallender te
maken met aandachttrekkende
markeringen. Maar dat heeft geen
zin, zegt Martin. Geluidswaarschu-
wingen zijn volgens hem effectiever.

Frank Petersen

Waar anders dan in Friesland? Op
de watersportbeurs in Leeuwarden
werd deze winter een biologisch af-
breekbare zeilboot van het type
Valk gepresenteerd. De Valk is een
klassiek model van nog geen zeven
meter lang, waarin veel Nederland-
se zeilers hun eerste rakken heb-
ben afgelegd. Het is ook nog eens

de meest verhuurde zeilboot in ons
land.
Zeilen is altijd al de meest milieu-
vriendelijke manier geweest om
een boot te laten varen. Maar het
kon kennelijk nog duurzamer. De
Valk werd in de vorige eeuw ont-
worpen in opdracht van de firma
Bruynzeel om de mogelijkheden
van hechthout aan de consument
te tonen.
De moderne Valk is van polyester.
Een kunststof op basis van aardolie
die veel wordt gebruikt maar die
niet afbreekbaar is in het milieu.
Omdat polyester geen herwinbare
grondstof is ’kan het bij ons ge-
woon verwerkt worden’, zegt Wil-
fred de Jager bij Atterro, de groot-
ste afvaloven van Noord-Nederland.

Maar verwerken betekent in zijn
geval: „Dat we het klein maken en
uiteindelijk verbranden.”

Kern van kurk
De makers en bedenkers van de mi-
lieuvriendelijke Valk wilden iets
anders dan polyester. Een boot die
als het ware zo op de composthoop
kan als ie wordt afgedankt. Zes be-
drijven en instanties dachten mee
aan de ontwikkeling. Jos Wijnands
van Hoora Watersport in Heeg is
één van de makers. „Het materiaal
van onze boot, is voor een groot
deel biologisch afbreekbaar. De
romp bestaat uit een kern van kurk
met daaroverheen weefsel van vlas-
vezel. Alleen de hars is voor de
helft nog opgebouwd uit niet-af-

Elektrische auto’s zijn nog duur in
aanschaf. Isa Kiliçarslan ontdekte een
gat in de markt: bedrijven kunnen ze
bij hem leasen. Maar dan moeten ze er
wel geschikt voor zijn. „Anders jaag je
mensen juist de elektrische auto uit.”

Niet iedereen krijgt

Antoon van Nistelrooij

’Het klinkt een beetje als een
vliegtuig”, zegt Isa Kiliçar-
slan. Terwijl hij zijn auto

bijna geruisloos door de stad navi-
geert, is er slechts een zachte elektro-
nische zoem op de achtergrond te
horen.
Oorspronkelijk is Kiliçarslan lood-

gieter, maar hij is al enkele jaren ac-
tief als ondernemerscoach. Hij pro-
beert lokale ondernemers met vra-
gen en problemen te helpen. Sinds
november biedt hij ook een prakti-
sche service: lokale bedrijven kun-
nen een elektrische auto bij hem
leasen.
Kiliçarslan kwam op een opmerke-

lijke manier op het idee om een ei-
gen leasebedrijf te beginnen. „Ik zat
een avond op Google en je weet hoe
dat gaat. Je begint te zoeken naar
huizen en eindigt op een site met
elektrische auto’s.” Toen hij er ach-
terkwam dat Amsterdam speciaal
voor dit soort projecten een subsi-
diepot heeft, was hij om. Echt veel
keuze in auto’s bleek Kiliçarslan
niet te hebben. „De Nissan Leaf kan
ik pas in september krijgen, dus ei-
genlijk was alleen de ThinkCity een
optie.” De kunststof Think is met
een bereik van slechts 150 kilome-
ter en een laadtijd van acht uur een
echte stadsauto, bedoeld voor men-
sen die korte afstanden moeten af-
leggen. Zijn bedrijf Actief Lease
heeft nu nog maar vier elektrische
auto’s, maar dat aantal zal de ko-
mende weken snel stijgen, zegt de
ondernemer optimistisch. „We heb-
ben nog zo’n veertig voertuigen in
bestelling en het lijkt erop dat daar
binnenkort nog meer bij komt.”
Volgens de Turkse ondernemer is

er geen gebrek aan enthousiasme
bij lokale bedrijven, maar hij leent
zijn auto’s niet zomaar aan iedereen
uit. „Elektrisch rijden vereist een
heel andere manier van denken. On-
dernemers krijgen de auto dan ook

eerst een paar weken mee naar huis
om er alvast aan te wennen.” Deze
voorbereiding is er volgens de leaser
niet voor niets. „Zolang mensen het
nog nauwelijks kennen, is elk pro-
bleem een bevestiging van hun ne-
gatieve vooroordelen. Je jaagt men-
sen dan de elektrische auto uit”, ver-
duidelijkt hij. Om er voor te zorgen
dat hij niet aan de verkeerde men-
sen least ondervraagt hij al zijn po-
tentiële klanten intensief. Als hij
denkt dat het bedrijf niet geschikt is
voor elektrische auto’s, stuurt hij de
ondernemer zonder pardon weg.
Ondernemers die voldoen aan het

profiel, maar toch een enkele keer
buiten de regio moeten zijn, kun-
nen ook bij het leasebedrijf aanklop-
pen. Kiliçarslan: „Het duurt nog wel
een paar jaar voordat de actieradius
van deze voertuigen groot genoeg is.
We hebben daarom twee zuinige
benzineauto’s aangeschaft. Als een
van onze klanten echt een eind
moet rijden, kan de auto voor die
dag ingeruild worden voor een ben-
zineauto.”
Helga Noordzee Tjon A Kon is een

van de ondernemers die niet zijn
weggestuurd. De algemeen direc-
teur van de thuiszorginstelling An-
toinette Zorg is op dit moment de
grootste klant van het leasebedrijf.
„We rijden op dit moment met twee
auto’s rond. En hebben er nog der-
tien in bestelling, het duurt alleen
nogal lang voordat ze geleverd wor-
den”, vertelt ze. Ze hoopt dat de ver-
zorgers eind van het jaar met elek-
trische auto’s de wijk in gaan.
De zorginstelling opereert niet al-

leen in Amsterdam, maar ook in
Rotterdam, Groningen en het Gooi.
„Onze eerste auto’s gebruiken we in
Amsterdam, maar uiteindelijk moet
er op alle locaties mee gereden wor-
den”, vindt de directeur. Dat er in
het Gooi nog niet zoveel laadpunten
zijn als in de grote steden maakt
haar weinig uit. „Planning is heel
belangrijk en dat is juist waar we als

thuiszorginstelling goed in zijn”,
stelt ze. Door de afstanden binnen
de wijken op te meten werd duide-
lijk dat het bedrijf aan 150 kilome-
ter ruim voldoende heeft. „Na werk-
tijd kunnen de auto’s dan op het
kantoor worden opgeladen. Het kan
natuurlijk niet zo zijn dat je bij de
klant moet vragen of je de auto even
aan het stroomnet mag hangen.”
Ander voordeel van de steden is
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Isa Kiliçarslan trekt de stekker uit een

Bioboot kan na
gebruik naar de
composthoop

Botsingen met
gebouwen en
masten belangrijke
oorzaak van
vogelsterfte


