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LEZING woensdag 19 oktober
Boswachter zonder bos

door
Erwin Kapitein

We hebben allemaal natuurlijk een beeld van een 
boswachter; stoere mannen en vrouwen in een groen 
pak, verrekijker om en met een kettingzaag achter in 
hun terreinauto. Maar wat doet een boswachter die 
geen bos heeft?
Edwin Kapitein is boswachter bij Staatsbosbeheer in 
het veenweidegebied van Zaanstreek-Waterland. Hij 
vertelt het volgende.
“Het eerste deel van de omschrijving klopt nog wel 
een beetje, ik loop meestal in groen-bruine kleding 
en een verrekijker is ook nooit ver weg. En die ter-
reinauto dan? Die ook wel, maar vooral als ik het 
niet af kan met een elektrisch autootje. Bijvoorbeeld 
wanneer ik een boot moet meenemen. Want in de 
veenweiden is een rijbewijs niet eens verplicht om 

aangenomen te kunnen worden als boswachter, 
maar een vaarbewijs  wel.
Ik ben dan ook voornamelijk, zoals de gebiedsnaam 
al zegt, werkzaam in het veen en in de weiden.
De dieren waar ik zorg voor draag zijn voornamelijk 
weidevogels, de planten zijn veenmos en orchidee-
en. Op een paar kleine stukjes moerasbos na is er 
geen bos te bekennen, dus die kettingzaag kan thuis 
blijven.
Ik wil jullie graag een inkijkje geven in een deel van 
het werk dat een boswachter (of moet ik zeggen 
moeraswachter?) doet. 
Een deel van de avond doe ik dat in de vorm van 
een presentatie en een deel aan de hand van  vragen 
en discussies uit de zaal.
Naast dit werk ben ik overigens ook nog ecologisch 
hovenier en adviseer/begeleid ik een deel van het 
ecologisch beheer rond de Banjaert. Ook daar zal ik 
wat meer over vertellen.”

De avond wordt gehouden in zaal Tropica Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
Start lezing 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur.
Entree inclusief koffie of thee voor NIVONleden € 5,00 en voor andere belangstellenden € 7,50.

Nivon afd. Beverwijk organiseert:

Kees Kaas zingt het uit met liedjes van vroeger en later

Een beetje Noord-Hollander kent Kees Kaas, bij de burgerlijke stand bekend als Kees Kraakman, natuurlijk wel 
van de talloze gelegenheden waarbij hij met of zonder muzikale collega’s de sfeer verhoogde met liedjes ‘op 
leven en dood’, liedjes vol passie en vuur, zoals hij het zelf omschrijft.
Geboren en getogen in de Egmondermeer, het gebied tussen Alkmaar en de Egmonden, heeft hij zijn hart daar-
aan verpand. Bij menige gelegenheid fungeerde hij als presentator/gastheer.
Maar ook voor een ouderwets potje rock&roll draait hij zijn hand niet om. We prijzen ons gelukkig dat hij ons 
op de koffie-ochtend van 6 november komt verrassen met zijn verhalen en liederen uit onze mooie streek.

Koffieochtend Banjaert    6 november 2022

Als u ‘s middags een fijne natuurwandeling wilt maken, dan kunt u hier uw zelf meegebrachte lunch nuttigen. 
Wij zorgen voor een kop arme soep. Geef wel even van tevoren bij de kassa aan dat u daar gebruik van wilt 
maken.

Datum: Zondag 6 noverber 2022.
Tijd: 10.00 uur zaal open
 10.30 uur aanvang

Locatie:
Burgemeester Rothestraat 53A
1949 CC Wijk aan Zee
Toegang € 5,-- per persoon

Voor meer informatie of het doorgeven van mededelingen: secretaris Jan Dekker T: 06 5337 6107 E:secretaris@nivonbeverwijk.nl


