
frU / WuE^/b N q- v<-'itfrc.a, z1 ta+c-taL 2ot4 f

At 40 laarstril dbaar
voor de poldernatuur
Natuurgr$ep Kockengeft viert dit jaar jubileur,n
(0CKEN6EN I Het begon
l{l iaar geleden met het
rl,aatsen van hoge hek-
ren langs de toen net
mngelegde provinciale
reg. Overvliegende roer-
lompen uit de rietlanden
rerden doodgereden. Ac-
frvistisch waren de leden
ran de Natuurgroep Koc-
rengen (NGK). Nu wordt
r s'amengewerkt met
eonservatieve bolwer-
ren' als Staatsbosbeheer
n waterschappen.
NUWE ANNE VERBRUGGE

f,l-b bestaan nog steeds, omdat we
ijn meegegaan met de tijdgeest,"
ertelt Bram Paardenkoop er. In 1974
ras hij samen met oprichter Gerard
an Zuijlen een van mannen van het
Prste uur van Natuurgroep Kocken-
Bn CI.{GK).

,,De milieuproblematiek stond
loog op de agenda. Zo spanden we
Bchtszaken aan tegen agrari€rs die
priefhoutbosjes kapten of illegaal
mdsen bouwden. Bij hen waren we
det populair."
, Paul Vldanderen, een van de an-
bre NGK-nestors: ,,Maar er was
bk veel sympathie. Voor de dorps-
eugd organiseerden we kampen
uar Nieuwkoop, maar later ook
taar de P.yreneeEn en Corsica."

Van Zuijlen: ,,En we hielden ie-
lere zaterdagochtend bij zonsop-
nmst een natuurwandeling. Heer-
iik hippie allemaal! Onze vergade-
ingen waren meer bijeenkomsten
Faarin iedereen zijn zegje mocht
pen. Nu waagt onze voorzitter van
buor"tt of we de vergadering wel
I

e bestaan nog,
mdat we ziin
eegegaan met de
dgeest
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Horst, Theo Van Schie, Gerard van Zuijlen, Paul Vlaanderen, Pieter Hielema (vz.). roro oouwE ANNE vFRBRUGGE

goed hebben voorbereid! Toen on-
denkbaar." Paardenkooper:,,We zijn
professioneler geworden en weten
onze liefde voor en kennis over de
natuur te deleni'

De NGK zeLle zich eind jaren''7O
op de kaart bij de totstandkoming
van het Polderreservaat. Er zouden
villa's herrijzen op de plek vlak bui-
ten het oude dorpscentrum, maar
dat ging niet door. Ouderwetse
dorpspolitiek met gekonkel en on-
derlinge afspraken over de inrich-
ting van het toen nog agrarische
grasland, haalde zelfs de voorpagina
van de Volkskrant.

Huidig bestuurslid Theo van
Schie: ,,Voor het eerst in Nederland
werd landbouwgrond omgezet in
natuurgebied. Ik overdiijf niet als ik
zeg dat de NGK een trend in gang
zette. En het mooie is dat mensen
die er toen tegen waren, nu ook in-
zien hoe waardevol en mooi het Pol-
derreservaat is. Afgelopen zomer bij
de nachWlinderexcursie vertelde ik
over satijnboogbladroller. Dat is een
vlinder die de afgelopen 250 jaar,
drie keer is waargenomen in Neder-
land. Precies op dat moment flad.
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komsten en uitjes die de NGK
houdt, zijn er dit jaar Cpqciate
j utri t e u ryq c'tiviteiten.
Ei komt een 'asfatt'vermij-
dCnde-wandeling' in en rond

derde de satijnboogbladroller langs
mijn neus... nou j4 kippenvel na-
tuurlijk!"

OrchideeEn
Paul Maanderen: ,,De ontwikkelin-
gen in het Polderreservaat zijn on-
gekend mooi. Orchideedn komen en
gaan. En nu hebben we er het moe-
raskartelblad. Door ge.woon niets te
doen. Soms moet je je handen in je
zakken durven houden."

De handen gaan wel uit de zakken
op de befaamde werkdagen van de
NGK. Wilgen knotten, hakhoutbos-
jes snoeien en maaien in de rietlan-
den. Gerard van Zaijlen:,,Het aantal

Kockengen, helfgpd itio. nEl€ !o,-, I

rgrer,karf p-.:-w.o.t{ .nig.uwt l€.*,.q .
ingebtaien ei komen twee'zo
vader, zo dochtertezingen'. En
nob teet meer, te vinden op:
.Wryq:ii|lsttig-rgrodpkocfiie.ng ipl:

mensen dat meehelpt, is de laatst
jaren enorm gegroeid. Ze komen ui
de hele regio. Er is een hernieuwd
belangstelling. In het natuurwerl
rnaar ook in de educatiei'

Theo van Schie: ,,En het mooie i
dat je met zo'n groot aantal mensql
fl tulk-wa:f "WbrR-'Taiiverzefr i:n.W
werken samen met de gemeent(
Staatbosbeheer en nu ook de water
schappen werken. Zij leveren he
materiaal, wij de menskracht. Z
houden we het mooie, gevarieerd
cultuurhistorische landschap intac
Dat ib een net even andere instee
dan 4O jaar geleden. Toen stonde:
we eerder op de barricaden.".Bram Paardenkooper


