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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

Appelbes bestrijden helaas 
noodzakelijk
Ik heb een bezoekje gebracht aan de mensen van de trilwacht. 
Wat een parate kennis is er toch te vinden bij deze vrijwilligers 
over het Guisveld, Westzijderveld en Reefgebied. De trilwacht 
is sinds 2019 actief in de Polder Westzaan. In goed overleg met 
Staatsbosbeheer zijn al zeventien percelen één of meer keren 
bezocht voor beheerwerk: negen in het Guisveld, zes in het 
Euverenweggebied en twee in de Reef. Zo’n vijftien werkoch-
tenden gemiddeld per seizoen, tussen eind augustus en eind 
maart. 

De eerste maanden van het 
beheerseizoen staat het verwijderen 
van appelbes als speerpunt op het 
programma. Appelbes is een zeer 
ongewenst gewas. Een exotische 
woekeraar die zich moeilijk laat 
bestrijden. De enige manier is 
voorzichtig de plant met wortel en 
al uit de grond te trekken. Behalve 
appelbes stond er meer dan we 
verwacht hadden: opkomende berken, 
wilgenboompjes en braamstruiken. 
Mijn handen jeukten. Na een dag 
werken hadden we een bijna volle 
bigbag, die we leegden in de container 
op het terrein van Staatsbosbeheer. 
 
Er was ook veel moois te zien, 
zoals koningsvarens, gevleugeld 

hertshooi, ronde zonnedauw, 
hazenpootje, ruwe bies, melkeppe, 
waterkruiskruid, moeraswalstro en 
kruipwilg. Al trekkend maakten we 
het veenterrein klaar om gemaaid 
te worden door Staatsbosbeheer. 
We zagen een roepende buizerd en 
overvliegende gele kwikstaarten, 
graspiepers, een rietgors en tot slot 
een jagende boomvalk. Jan meldde 
een hazenpootje (paddenstoel). Ik kan 
ook nog melding maken van een heuse 
kettingschallebijter, een flinke tor. En 
tot slot zag ik nog een sprinkhaan, een 
gewoon spitskopje.
De medewerkers van de trilwacht waren 
die dag Dirk Jan Booij, Willem Rol, Tom 
Kisjes, Hans Boerma, Gijs Doeglas, Jan 
Kunst, Kel Woud, Gerard van Leeuwen 

en Fred Eerenberg. U kunt zich opgeven 
als vrijwilliger van de trilwacht bij Dirk 
Jan Booij via d.booij@upcmail.nl. Gijs 
Doeglas, de Zaanse stadsecoloog, 
voegt toe: ‘De gemeente werkt samen 
met ecologen van Natuurlijke Zaken 
(onderdeel van Landschap Noord-
Holland) om de verschillende soorten 
in kaart te brengen. Hierbij hebben 

we ook de hulp van inwoners hard 
nodig. Wie zich bij ons opgeeft als 
vrijwilliger (via g.doeglas@zaanstad.
nl), leert bijvoorbeeld hoe je een 
ringlang of distelvlinder herkent. 
Ook ga je meerdere keren per jaar 
de buitenlucht in. De trainingen zijn 
kosteloos. Voorkennis is niet nodig, 
enthousiasme wel.’

 Foto Manouk Schrander, boswachter Middel Westzaan.

Brons voor Westzaanse
Dit jaar heb ik deelgenomen aan de Nederlandse wedstrijden voor 
cake design in de categorie sugar art flowers. Dat houdt in dat ik 
botanisch correct suikerwerk heb gemaakt voor bruidstaarten. 
De suikerbloemen moeten eetbaar zijn en niet van echt te onder-
scheiden. Het is zeer specialistisch en exclusief werk. Ik heb keihard 
gewerkt en kan gelukkig zeggen dat ik dit jaar met brons naar huis 
ben gegaan.

Ik weet zeker dat ik uw interesse heb gewekt om mijn werk in het echt te 
komen bekijken. Als u contact met mij opneemt, kan ik u er ook van alles over 
vertellen. Ook op Facebook en Instagram kunt u meerdere foto’s van mijn 
werkstukken zien. Al deze bloemen zijn dus van suiker en voor op een taart.

Iman Eloise: 06-2016 5891

Eloise.cake@gmail.com  
Facebook: Eloise Patisserie & cake design

Foto Aneta Kazimierska.


