Verslag van de werkgroep Kooiakkers
van de KNNV afd.Zaanstreek over 2015

De Kooiakkers is een landje geheel omgeven door water en via een brugje bereikbaar. Het
landje is niet vrij toegankelijk;het bevindt zich in de Kalverpolder ong.170 meter Westelijk van de
ringvaart van de Wijdewormer en aan de noordkant van de Leeghwaterweg. Er wordt op alle
woensdagen gewerkt van 9.30 uur tot 12.30 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van
9.30 uur tot een uur of twee. Het voornaamste werk bestaat uit het verwijderen van braamen
boomopslag en het binnen de perken houden van Guldenroede en Pitrus. Het landje is 380 m
lang en 80m breed,aan de kant van de weg is moerasbos bestaande uit elzen,essen met een
enkele berk erin. Dit is een bosje van 90m diep; aan de zuidwestkant is het een stuk
smaller,daar bevindt zich een sloot. Riet en ander maaisel mag verbrand worden van 1
december tot 15 maart, maar dit is soms door omstandigheden niet mogelijk:te nat of verkeerde
windrichting. Dit jaar is er gelukkig gebundeld riet twee maal afgevoerd naar een potstal in de
omgeving.

Er is op 20 maart meegedaan met harten zieldag. Op deze dag hebben een aantal
personeelsleden van WienerDuyvis belangeloos meegewerkt om grond te verzetten. Verder
hebben we ondersteuning verleend aan het SintMichaelCollege op 3 dagen in mei.Groepen
tweedejaars leerlingen biologie moesten bij ons opdrachten uitvoeren. Dat ging om onderzoek
naar planten, bomen, waterdiertjes en vogels. Hiervan moesten ze een verslag maken liefst met
foto’’s en inleveren op school voor een cijfer.
De woensdagploeg telt nu af en toe 5 personen en het is leuk dat er nu ook weer een vrouw bij
is. Zij weet echter nog niet of ze kiest voor de Kooiakkers of de Heemtuin in het het Veldpark hier
ter plaatse. Door deze aanwas komt het totaal aan gewerkte uren het afgelopen jaar boven de
1000 uur. Ook de Kooiakkers hebben dit jaar meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag, onze
foto stond op de site van de landelijke KNNV.

