
Dialoogdag 2020

Inspiratieboekje



Beste vrijwilligers,

Met veel genoegen presenteer ik dit digitale “boekje’ met impressies van de Dialoogdag 2020, die 
dankzij jullie inbreng tot stand is gekomen.
Het was fijn om te zien dat jullie met zo velen aanwezig waren bij de -dit keer- online Dialoogdag. 
Wij, de provincie Noord-Holland en de terreinbeheerders, vonden het belangrijk om stil te staan bij het 
essentiële werk dat jullie doen en de inzet die jullie leveren voor ons Groene Kapitaal. 
Daar zijn wij ontzettend trots op!

De provincie Noord-Holland doet er alles aan om de biodiversiteit te versterken door bijvoorbeeld het 
aanleggen van natuurverbindingen, natuurcompensatie en andere beschermingsmaatregelen voor 
de natuur, maar de provincie kan dat niet alleen doen. Om de biodiversiteit te versterken hebben we 
iedereen in de maatschappij nodig. De inzet en passie die jullie vrijwilligers tonen voor het herstellen, 
monitoren en vertellen over natuur is dan ook onmisbaar. Niet alleen voor nu, maar ook voor de 
toekomst.

De lezing van Matthijs Schouten over hoe verschillende culturen naar natuur kijken was inspirerend en 
geeft stof tot nadenken. Ook hebben wij veel nuttige feedback van jullie ontvangen waarmee we aan 
de slag gaan zodat wij de vrijwilligers nog beter kunnen ondersteunen. De mooie foto’s en gedichten 
die jullie hebben ingezonden spreken voor zich. De passie en de liefde die jullie voor de natuur in 
Noord-Holland hebben spettert ervan af.
 
Ik wens jullie veel lees- en kijkplezier toe!

Hartelijke groet,
Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap





Online Dialoogdag voor Noord-Hollandse vrijwilligers

Op 27 mei was de jaarlijkse Dialoogdag voor Noord-Hollandse vrijwilligers. Deze keer voor 
het eerst online, vanwege Corona-maatregelen. 75 mensen namen deel en met een lezing 
van natuurfilosoof Matthijs Schouten en verschillende dialoogsessies in kleine groepjes was 
het een inspirerende middag. 

Een welkom vanuit huis
Voor de één even wennen, voor de ander inmiddels gesneden koek: de Dialoogdag is deze keer voor 
het eerst online. Waar deze dag normaal bol staat van de buitenactiviteiten, workshops en plenaire 
paneldiscussies, doen vandaag 75 deelnemers mee vanuit de eigen woonkamer. Dagvoorzitter Karin van 
As heet iedereen welkom. Ze benadrukt het feit dat wij in Nederland, ten opzichte van sommige andere 
landen, gelukkig de afgelopen tijd de vrijheid hadden om te kunnen genieten van het prachtige voorjaar. We 
beginnen met een poll om een indruk te krijgen wie er vandaag aanwezig zijn. De deelnemers komen uit alle 
hoeken van Noord-Holland en zetten zich op allerlei manieren in voor de Noord-Hollandse natuur. 

Namens de provincie Noord-Holland bedankt gedeputeerde Esther Rommel alle vrijwilligers. Ze is trots en 
blij dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten voor de natuur en geeft aan dat dit hard nodig is. Zowel voor 
de biodiversiteit als voor de gezondheid van mensen is natuur ontzettend belangrijk. Vanuit de provincie 
probeert men slimme combinaties tussen thema’s te maken om win-win situaties te behalen, zoals 
natuurinclusieve landbouw. Ook wordt er gewerkt aan groene sporen, waarbij ondernemers en burgers 
natuurlijke verbindingen aanleggen van de ene kant naar de andere kant van de stad. 
Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op het Betrekken bij Groen Fonds, dit is een fonds voor 
natuurprojecten in Noord-Holland.



Verschillende natuurhoudingen
Natuurfilosoof Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer en Wageningen Universiteit) geeft een lezing over 
grondhoudingen die mensen en culturen kunnen hebben naar de natuur. Een grondhouding bepaalt 
hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. 
Uit zijn jarenlange onderzoek blijkt dat natuur in de westerse wereld vaak wordt gezien als iets wat wij 
als mens kunnen gebruiken. Volgens hem is deze manier van kijken naar natuur al duizenden jaren oud 
en vindt zijn oorsprong in de tijd van Aristotelis. Die presenteerde de natuurlijke elementen volgens een 
bepaalde hiërarchie: van de minerale delen naar planten, naar ongewervelden dieren, naar hogere dieren 
en natuurlijk aan de top de mens. Hierbij staat het lagere element ten dienste van het hogere en daarnaast 
onderscheidt de mens zich van alle andere natuurlijke elementen door zijn ratio en ziel. De natuur wordt in 
het westen vaak als zielloos en zonder emotie gezien, waardoor het is verworden tot een verzameling van 
dingen die wij als mensen kunnen gebruiken en die we proberen te vangen in tabellen en grafieken. Dit zien 
we weerspiegeld  in woorden als ‘ecosysteemdiensten’ en uitspraken als: ‘we moeten de natuur gebruiken 
om CO2 uit de lucht vast te leggen’. 

Deze grondhouding is lang niet overal van toepassing. Zo vertelt Matthijs dat hij een tijd geleden in de 
rimboe in Azië was, waar een slang de weg overstak bij een benzinepomp. De pomphouder pakte een stok 
en tot zijn verbazing sloeg hij de slang niet dood, maar zette hem voorzichtig over de weg. De pomphouder 
was blij dat de slang niet meer kon worden overreden. Voor hem was de slang een aanwezigheid. 
De Native Americans hebben hiervoor de benaming: ‘andere-dan-mensen-personen’. Bij dit beeld is 
sprake van mens en natuur als partners of participanten. Hierbij maken mensen dieren, planten en 
alle andere natuurlijke elementen, deel uit van een groter geheel en hebben hun eigen ziel, rechten en 
persoonlijkheden. Alle verschillende culturen hebben hun eigen manier om de wereld te duiden met ieder 
hun eigen accenten. Volgens Matthijs zouden we in de westerse wereld meer kunnen bereiken als we 
minder gebruik maken van verklaringen, formules en causale verbanden en meer van intuïtie, ervaringen 
en verwondering. Zo raak je mensen meer in hun belevingswereld en zal je ze eerder overtuigen om bij te 
dragen aan een duurzame wereld.



Na deze inspirerende woorden gaan we uiteen in kleine groepjes om te spreken over wat de natuur voor 
iedereen betekent. Er worden prachtige persoonlijke verhalen gedeeld, waaruit blijkt dat natuur voor velen 
een plek is voor ontspanning, om op te laden, en waar lichaam en geest gezond worden. Waar normaal 
gesproken veel mensen er op uit gaan, worden nu tijdens de Corona-maatregelen juist de kleine dingen – 
die normaal aan de aandacht ontglippen – gewaardeerd. Vogels spotten vanuit de serre, de knoppen in de 
boom in de tuin die langzaam veranderen in blaadjes of de zoemende bijen op het balkon, iets wat –zeker in 
deze tijd – een gevoel van troost geeft. 

Ontwikkelingen Noord-Hollands vrijwilligerswerk
Nienke Kwikkel (LNH) en Masja Gielstra (IVN) nemen ons mee in wereld van vrijwilligerswerk in Noord-
Holland. In het Noord-Hollandse landschap is er een enorme variatie: van de duinen langs de Noordzee 
tot het open veenweidegebied en van heidevelden tot bosrijke landgoederen, die worden beheerd door 
verschillende natuurorganisaties. De vrijwilligers die bij deze organisaties actief zijn, zijn grofweg in te delen 
in de herstellers, de vertellers en de tellers. De natuurorganisaties werken samen aan vrijwilligersbeleid 
door bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden via de De groene academie, gereedschap uit te lenen aan 
vrijwilligers en het Betrekken bij Groen Fonds om groene initiatieven te steunen. Ook springen ze samen in 
op actualiteiten zoals ‘hoe gaan we om met vrijwilligerswerk tijdens de Corona-crisis’. 

In Noord-Holland zijn er ontwikkelingen op verschillende gebieden. Zo gaat het wat betreft 
natuurontwikkelingen goed met de biotopen bos, zoetwater en moeras, maar heide en 
boerenlandvogelgebieden gaan achteruit. En doordat het steeds warmer en droger wordt zien we een 
toename van mediterrane soorten, bijvoorbeeld de cetti’s zanger. Minder leuke voorbeelden zijn de 
toename van de eikenprocessierups, doordat die minder natuurlijke vijanden heeft. 

Wat betreft ontwikkelingen in betrokkenheid zien we bijvoorbeeld dat bij onderzoek naar soorten gebruik 
wordt gemaakt van burgerwetenschap. En verder lijkt natuur en gezondheid een steeds belangrijker thema 
te zijn. 



Foto: Peter Fruhmann

Oogst van de dag
Alle aanwezigen worden uitgenodigd om in 
groepjes mee te denken over de toekomst 
van groen vrijwilligerswerk in Noord-Holland. 
Hieruit blijkt dat de meeste vrijwilligers al heel 
tevreden zijn met de ondersteuning vanuit de 
natuurorganisaties, mede omdat beroepskrachten 
makkelijk te benaderen zijn. Er zitten kansen in 
flexibel vrijwilligerswerk, zodat ook mensen die 
werken zich af en toe kunnen inzetten. Daarnaast 
is het goed om aansluiting te vinden bij scholen, 
de kinderopvang, zorginstellingen en culturele 
instellingen. Om jongeren te betrekken kunnen 
digitale media ingezet worden. 

Met een dosis inspiratie en genoeg nieuwe 
aanknopingspunten om mee aan de slag te 
gaan nemen we afscheid. Tijd om ons weer in te 
zetten voor het Noord-Hollandse landschap en te 
genieten van alle andere-dan-mens-personen. 

Wil je de lezing van Matthijs Schouten terugzien? 
Bekijk het via onderstaande link.

https://youtu.be/PD-kIwTI5So



Vrijwilligerswerk over 5 jaar



Betekenis van Natuur



Foto: Joke Dubbelaar



“De Noord Hollandse natuur is ook heel dichtbij, deze citroenvlinder geniet van de door vrijwilligers aangelegde 
vlinderidylle in de mooiste sportparken waar mensen niet alleen sporten maar ook heen gaan voor de dagelijkse 
hap frisse lucht door een wandeling of er doorheen te fietsen. Geen auto’s maar heel dichtbij, gewoon om de 
hoek met verrassende natuurlijke hoekjes en ontmoetingen met groene kikker, met ringslang, vlinders, hom-
mels en allerlei soorten vogels. Nooit een moment saai, altijd iets te zien!”

Foto en tekst: Els de Vos



Foto’s: Karin van As



Het is lente in de tuin van het kasteel

In de morgenzon gloeien de harten der paardenbloemen, 
blinkeren de witte madeliefjes

De harsige knoppen der kastanjes gaan geruisloos open
In de vijvers gromt de eerste, nog slaperige, bruine kikvors

Watersalamanders, zwemmen tussen fonteinkruid en waterpest
Duizenden dansende mugjes glanzen in de zon

Tientallen kauwtjes zwieren om de spitse toren
In de holte van een wilg nestelt een koolmezenpaar

Houtduifdoffers in de koesterende stralen van de zon
Vanavond zal de lijster zingen in de kale wingerd rond de poort

En als de schemer nader schuifelt blijft hij, zwijgend,
De laatste wachter in het geluidloos donker. 

Thomas Rap
Gedicht uit bundel Verzamelde gedichten. Uitgeverij Thomas Rap



Foto: Karin van As



Larve van ‘Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje - Harmonia Axiridus’

‘Posthoornslak - Planorbarius cornus’ met 
Duikerwants (Gewone sigaar - Sigara striata) 

Cuvet met scheepnetvangst: 



“Voor het Noordhollands Landschap
heb ik Natuur Vriendelijke Wateroevers
gemonitord. Uiteindelijk heb ik mij vooral
verdiept in het waterleven. Ik heb ook
planten (water- oever- en landplanten)
gemonitord, maar het Waterleven boeit mij
het meest.

Nog even een opmerking bij de foto 
van het cuvet (vorige pagina): De Kleine 
watersalamander is een larve, omdat 
die nog uitwendige kieuwen heeft (net 
een klein gewei). De jonge zeelt heeft 
een donkere vlek bij de staart, dat is een 
determinatie kenmerk. 
De Gewone schaalhoorn is het mosseltje 
op de bodem rechts.”

Foto’s en tekst: Han Duinker

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.



Foto: Rik van Beijma

“Een deel van de werkgroep Rietland 
Waterland in Monnickendam aan het 
werk in maart 2020”



Foto: Astrid Bijster

De Westfriese Omringdijk 
bij de Nek in Schellinkhout



‘Lepelaar in Eempolder’ - Doortje van Dijk



Foto: Hans Brinks

Grutto’s



Deze foto is genomen in september 2018 toen ik  met de natuurwerkgroep Bussum-Zuid van het 
GNR aan het werk was op de Aardjesberg. Vandaar de handschoenen, de zaag en de takkenschaar.  
Het zicht is op de Westerheide, de grote zwerfkei bij de boekweitakker (deze is rechts te zien). Er 
lopen Schotse Hooglanders en het pad is de doodweg richting St. Janskerkhof in Laren.

Foto en tekst: Henk van Bentum



De hazelaar

Onverwacht mij tegen 
in 't nog winters jaar 
op de sprong der wegen 
bloeit de hazelaar. 
Tegen 't licht gehangen 
slingertjes van goud; 
aarzelend, bevangen 
Raak ik aan het hout. 
Trillend dwaalt van boven 
't fijne wolken los; 
en met bloei bestoven 
in het naakte bos 
blijf ik in een beven 
teruggehouden staan, 
en ik raak nog even 
't donker stamhout aan.

Ida Gerhardt
Gedicht uit ‘Het Veerhuis’
Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1980



Foto: Pieter Singer

Takkeling

“Welke kansen krijgt dit kleintje?”



Met mijn foto-collage van 
‘HUP Hulp Uit Put’ wil ik graag 
van de mogelijkheid gebruik 
maken om in het digitale 
boekwerkje het probleem van 
insluiting opnieuw onder de 
aandacht te brengen. 
 
Namelijk niet alleen straat- 
of trottoirkolken maar 
óók tuinvijvertjes waarvan 
het waterpeil is gezakt, 
watermeterputten, buiten- of 
kelderkoekoeken, zwembaden 
enz. zijn, overal in Nederland 
& ook in Noord-Holland, 
gevaarlijke valkuilen voor 
kikkers en padden om in vast 
te komen.

Beeld en tekst:  Jeanine Aders



Foto: Hetty Litjens

O, ik weet het niet

O, ik weet het niet,
Maar besta, wees mooi
Zeg, kijk een vogel
En leer me de vogel zien
Zeg: het leven is een brood
om in te bijten en de appels zien rood
Van plezier, en nog, en nog, zeg iets
leer me huilen, en als ik huil
Leer me zeggen: het is niets

Herman de Coninck 
Gedicht uit ‘De lenige liefde’ 1969



Foto: Hetty Litjens



Noord Holland, 
een tapijt van blijdschap

Geen reis
naar verre nieuwe oorden,
op zoek naar iets
dat we denken kwijt te zijn.
Op zoek naar datgene
we van anderen hoorden.

Nee, nu elke week
meerdere keren heel gewoon
ons eigen tapijt op,
wat eerst leek 
te verdwijnen onder de last
van drukte en veel mensen.

We zien veel en komen
daar waarvan we niet wisten.
Dit prachtige tapijt
omzoomd door bloemen,
in bezit van vogels
die we wel kennen maar
niet meer noemen

Wat zijn we rijk
als onze ogen en oren
open gaan voor alles
wat ons gewoon omringt.
En wanneer ik kijk
naar de toekomst
is dit een belofte.

~ Gedicht van Marianne Snabilie-Klaver



Foto: Marianne Snabilie-klaver

Gemaakt vanaf de weilanden in Limmen, 
kijkend richting Egmond Binnen.



Bij de Amsterdamse Waterleidingduinen

Foto:  Max van Steijn



Foto:  Max van Steijn



Melkweg

Je kunt in de wei uit een melkweg van 
wit
één takje fluitekruid plukken om thuis
in een vaasje te zetten en van dat takje
één twijgje afbreken en daarvan één
steeltje en daarvan één bloempje
en van dat bloempje één pointe
van het godganse pointillisme.
Nee, dat kun je niet.

Herman de Coninck
Uit: Enkelvoud, De Arbeiderspers 1991



Foto: Karin van As



Foto: Peter Fruhmann



Foto: Peter Fruhmann



Een merel

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

Je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets

Waarvan de vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

Er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel

 
Rutger Kopland
Uit ‘Toen ik dit zag’
Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V. 2008



Foto: Hugo Snabilie



Boekentips

Boeken over onze relatie met de natuur.



Boekentips

Nog meer boekentips van Karin van As en Peter Luijten


