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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

De fazant, een prachtige vogel, 
niet echt populair

Nu zijn de vlinders en libellen aan 
het doodgaan. De bijenkoninginnen 
zullen spoedig alleen in hun kor-
ven overblijven, de darren zijn dan 
al dood. De paddenstoelen krijgen 
binnenkort meer kans, door het vele 
vocht en lagere temperaturen. Geluk-
kig kun je genieten van de vele bruin-
schakeringen van de herfstbladeren 
aan de bomen. 
Langs de Omgelegde Guisweg, of 
beter gezegd langs het zandtalud 
van de A8, zie ik regelmatig de beide 
geslachten van de fazant (Phasianus 
Colchicus). Het mannetje is veel mak-
kelijker te onderscheiden dan het 
vrouwtje. De hen kan zich dankzij haar 
schutkleur beter beschermen tegen 
de vele predatoren, zoals de vos en 
vooral de mens. Als een fa zantennest 
in gevaar is, doet ze alsof ze gewond 
is. Ze probeert de vijand te foppen. 

De jongen kunnen dan stilletjes uit 
het nest kruipen en zich verspreid in 
de buurt verschuilen. De hen loopt in 
tegengestelde richting en sleept met 
één vleugel over de grond. Ze doet 
dit ook als de eieren nog niet uit zijn. 

Prachtkleed
Volwassen mannetjes hebben een 
fel kastanjekleurig verenkleed met 
goudbruine, zwarte en lichtblauwe 
markeringen. De haan heeft ook een 
lange, goudbruine staart met zwarte 
strepen. De onderrug varieert van 
kastanjebruin tot lichtblauw en paars 
en de buik is goud-kastanjekleurig 
met donkere vlekken. Kop en nek zijn 
donkergroen met iriserend donker-
blauw. Een groengrijs glanzend stuk-
je dekt de bovenkant van de kop af en 
loopt toe naar een punt in de nek. De 
hals wordt omringd door een witte 

band. Op de kop zitten rode lellen en 
groen getipte ‘oren’. De sterke snavel 
is witachtig, de ogen zijn goudkleu-
rig en de poten zijn donkergrijs. Een 
prachtvogel. Vrouwtjes hebben een 
lichtbruin verenkleed, dat camou-
� age biedt. 
De broedtijd van de fazant duurt van 
april tot mei. Het nest wordt gebouwd 
op de grond, in een ondiepe kuil met 
gras eroverheen. Het is daardoor 
moeilijk te vinden. Er worden tussen 
de 6 en 16 eieren gelegd. Het duurt 
ongeveer 22 tot 27 dagen voordat de 
eieren uitkomen.
De fazant eet voornamelijk plantaar-
dig voedsel. ’s Ochtens vroeg gaat de 
fazant op zoek naar voedsel. Denk 
daarbij aan bessen, wortels, eikels, 
knollen en vooral zaden. Als de fazant 
zin heeft in dierlijk voedsel zal hij op 
zoek gaan naar bladluizen, slakken, 
vlinders of kevers.
Over de fazant doen helaas vreemde 

verhalen de ronde. Hij zou geen ech-
te, wilde vogel zijn. Hij zou gekweekt 
zijn, vetgemest en losgelaten. Hij zou 
zijn vluchtinstinct verloren hebben 
en een kermisprooi zijn voor jagers. 
Ik weet het niet helemaal zeker, maar 
als ik fazanten langs het Freek Engel-
pad zie scharrelen, dan zijn ze vaak 
behoorlijk schuw. Waarom kijken 
sommige vogelaars zo neer op de 
fazanten? Fazanten zijn slechts ‘exo-
ten’ uit het verre Azië, al zijn ze hier 
al eeuwen. Op de waarnemingslijstjes 
worden ze wel geturfd, maar veelal 
niet van harte.
Het is helaas waar: fazanten werden 
gefokt en uitgezet, maar de vogel-
wet verbiedt dit nu gelukkig. Maar 
het gebeurt nog steeds stiekem. De 
minder sportieve jagers schieten de 
handtamme stumperds. Ze bieden 
een makkelijke kans eens raak te kun-
nen schieten. Toch zie ik de fazant 
graag in onze Westzaanse polder.

Als deze Wessaner uitkomt, zijn de meeste bloemen uitgebloeid. De 
herfst is al aan de gang. De lentevogels, zoals de grutto en de kievit, 
zijn al vertrokken. Ik mis ze nu al. Ik zie gelukkig wel de gekleurde 
mannetjesfazanten en minder gekleurde, onopvallende vrouwtjes. Zij 
gaan niet op trektocht, zij blijven lekker dicht bij huis. 

Een mannetjesfazant. Foto: Albert Schouten.

De fazantenpopulatie in Nederland loopt licht 
terug.

Papiermolen De Schoolmeester 
viert op zaterdag 30 september 
haar 325-jarig bestaan. Er wordt 
papier geschept uit een met turf 
verwarmde schepkuip. Ook zal 
de 140 jaar oude papiermachine 
in werking zijn. Voor kinderen 
bestaat de mogelijkheid om een 
molentje te bouwen van Zaans 
bord, het product van de molen. 
Op verschillende plaatsen in de 
molen wordt uitleg gegeven. 
Wist u dat de molen al 100 jaar 
de laatste windpapiermolen ter 
wereld is? En hij is nog dagelijks 
in bedrijf. 

Tijdens de Molendag kunt u in 
molen De Schoolmeester gratis 
workshops boekbinden volgen die 
gegeven worden door Annemiek 
van der Moezel en Sandra Ben-

schop. Er is keuze tussen verschillende 
kleine boekjes, die uiteraard gemaakt 
worden met een omslag van het door 
de molenaar gemaakte Zaanse bord. 
Het materiaal is gratis en u kunt ter 
plekke beschrijvingen en materi-
aal kopen om thuis meer boekjes te 
maken. Leuk voor verjaarspartijtjes, 
gezellige middagen of avonden met 
vrienden, op vakantie, voor school-
klassen etc.

Het Zaans bord is heel mooi materi-
aal. Het is sterk, buigzaam, gemakke-
lijk en prettig om mee te werken èn er 
is een leuke kleurkeuze. Boekbinders 
gebruiken Zaans bord om boeken in 
te binden, foedralen en dozen voor 
boeken te maken en mappen voor 
allerhande toepassingen. U hoeft 
zich niet in te schrijven. Plaats vrij? 
Kom erbij. Vanaf 12 jaar. Pelmolen 

Het Prinsenhof zal op 30 september 
niet draaien, maar dit geeft wel de 
mogelijkheid om eens boven in de 
kap van de molen te kijken naar het 
kruiwerk en de vang. Vanaf de stelling 
van deze molen heeft u een prachtig 
uitzicht over het Westzijderveld en 
op molen De Jonge Dirk, die op een 
eilandje is gelegen. Een drietal kool-
vletjes (bootjes) zal een verbinding 
verzorgen tussen de drie molens.
 
Op loopafstand vanaf De School-
meester bevindt zich de werkplaats 
van de Stichting Lettergieten 1983. 
Op 30 september wordt hier gede-
monstreerd hoe loden letters gego-
ten worden. Zulke letters hebben 
meer dan 500 jaar geschreven com-
municatie voor de mensheid moge-
lijk gemaakt.

De toegangsprijs voor dit alles 
bedraagt slechts 8 euro voor volwas-
senen en 4 euro voor kinderen tot 

12 jaar. Leden van vereniging De 
Zaansche Molen betalen 2 euro per 
persoon. Kaartverkoop en opstap-
pen tussen 10 en 16 uur bij papier-
molen De Schoolmeester, waar 
ruime parkeergelegenheid aan-
wezig is. U kunt er ook voor kiezen 
één molen te bezoeken, de prijzen 
zijn dan 4 euro voor volwassenen en 
2 euro voor kinderen. Voor bezoek 
aan De Jonge Dirk zult u dan zelf 
voor een boot moeten zorgen.

Arie Butterman

Eén van de drie koolvletjes die op de Zaanse 
Molendag zullen varen.

Zaanse Molendag




