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Nauerna ✱ Voor polder Zuiderveen
is een bijzondere vogelkijkhut in
de maak. De hut wordt opgetrok-
ken uit een mix van lisdodde en
paddenstoelen. Dit gebeurt in het
kader van het Innovatieprogram-
ma Veen (IPV), dat ook de aanleg
van proefvelden voor natte teelt,
natte veeteelt en natuurontwikke-
ling behelst. 
Lisdodde is een van de gewassen
waarmee wordt geëxperimenteerd
in Zuiderveen, zegt Roel van Ger-
wen van Landschap Noord-Hol-
land, een van de deelnemers van
IPV. Van Gerwen is als landschap-
sarchitect ook betrokken bij het
naastgelegen Park Nauerna. De hut
komt bij de braak te staan; wan-
neer is nog niet bekend. ,,Op de
voormalige afvalstort komen meer-
dere meertjes in een looplijn van
de top van de berg naar de braak
en de hut. De hut moet een icoon
worden. Hij is mobiel en zal ook te
zien zijn op exposities in de stad.’’ 
Krown uit Zaandam en Climate
Construction uit Amsterdam ma-
ken de hut, naar een ontwerp van
Zaandammer Eric Klarenbeek. ,,Bij
de woningbouw worden nog altijd
te veel onnodige transportbewe-
gingen en niet-duurzame materia-
len gebuikt. Deze bedrijven bekij-
ken hoe we in dit gebied de grond-

stoffen kunnen telen voor de plaat-
selijke bouw. Dat is honderd
procent duurzaam: je zou na ge-
bruik de grondstoffen van zo’n

huis zo kunnen hergebruiken als
organische stof in het weiland.
Krown maakt bijvoorbeeld al ver-
pakkingen voor de tuinbouw, die

tuinders als meststof voor de rozen
gebruiken.’’
➔ Regio 10/11: Experimenteren

voor veen en boer

Vogels kijken vanuit lisdodde-hut
José Pietens

De vogelkijkhut komt bij de braak in Zuiderveen te staan. ILLUSTRATIE ERIC KLARENBEEK

Binnen enkele jaren zijn er in de
Zaanstreek drie- tot vijfhonderd
volledige banen in het onderwijs
niet bezet, verwacht de PvdA op ba-
sis van gesprekken met de schoolbe-
sturen. Het probleem van het pri-
mair onderwijs is het grootst. In het
voortgezet onderwijs mogen men-

sen met een zekere vakkennis voor
de klas staan terwijl zij hun lesbe-
voegdheid nog moeten halen. In het
basisonderwijs kan dat niet, daar is
een Pabo-diploma een vereiste.

Niet rooskleurig
De PvdA ging met de schoolbestu-
ren in gesprek omdat de partij sig-
nalen krijgt dat steeds vaker klassen
worden opgedeeld en bij andere
groepen in het lokaal worden neer-
gezet. Het onderhoud met de
schoolbesturen stemde Eylem Kose-
oglu niet vrolijk. ,,Het beeld is niet
rooskleurig. Als er niets verandert
worden kinderen naar huis ge-
stuurd omdat er geen leraar is.’’

Volgens Koseoglu is uit de gesprek-
ken naar voren gekomen dat dit nog
maar het begin is en dat het leraren-
tekort in de komende jaren veel ern-
stiger vormen gaat aannemen. 
Rien Spies van schoolbestuur Agora
herkent het beeld. ,,Het is uitgere-
kend dat het tekort zeven keer gro-
ter wordt dan nu het geval is. Dat is
echt een groot probleem. In onze
vaste formatie hebben wij nu twee
of drie banen niet vervuld, dat is nog
wel te overzien. Maar bij ziekte of
zwangerschap hebben wij niemand
om een beroep op te doen, echt hele-
maal niemand.’’
Agora probeert van alles. Sommige
dingen werken, andere niet. Zo is

vergeefs geprobeerd onderwijzers
met een deeltijdbaan te stimuleren
om meer te werken.. ,,Het zit ook
nog eens tegen. De acties van leer-
krachten, die wij steunen, zijn geen
reclame voor het beroep.’’
Toch is het niet zo dat Spies iedereen
die zich meldt een baan geeft. ,,Kwa-

liteit staat hoog in het vaandel. Wij
hebben geregeld sollicitatiege-
sprekken waarbij wij niet met een
kandidaat verder gaan.’’
Donderdag zet Koseoglu het lera-
rentekort in de gemeenteraad op de
agenda door te vragen of burge-
meester en wethouders bereid zijn
samen met de schoolbesturen een
actieplan te maken. Daarin zou kun-
nen staan dat bij reorganisaties bo-
ventallige werknemers via het soci-
aal plan naar het onderwijs begeleid
kunnen worden. Of dat zij-instro-
men aantrekkelijker wordt gemaakt
en er kennismakingscursussen ko-
men. Dat zijn maatregelen die Am-
sterdam heeft genomen.

Actieplan voor leraren nodig 
Rob Swart
r.swart@hollandmediacombinatie.nl

Zaanstad ✱ De PvdA in Zaanstad
oppert om ouders in te zetten als as-
sistent in schoolklassen. Daarmee
kan voorkomen worden dat leraren
overbelast raken.

Na reorganisatie
via sociaal plan
naar onderwijs

Kanaalkade in Zaandam en ging
daar op de dijk staan. De wind
kwam vanuit de richting van het
Westelijk Havengebied. Hij belde
met het Havenbedrijf Amsterdam
aan de Capriweg en zij roken het
ook.’’
Het is mogelijk dat de stank door
afvalverwerkingsbedrijf AEB in
Amsterdam werd veroorzaakt.
,,Dinsdagavond kregen we een

Zaandam ✱ Enkele bewoners van
Zaandam klaagden dinsdagmiddag
23 januari over een ‘chemische
lucht’. Die lucht was van het cen-
traal station tot aan het Darwin-
park te ruiken. 
Luchtjes zoals cacao en lijnolie of
de koekjes van Verkade horen bij
de Zaanstreek, maar soms zit er

een onbekende tussen, die echt
stinkt bovendien. Wat dat ’chemi-
sche luchtje’ van vorige week dins-
dag veroorzaakte is nog steeds niet
bekend, zegt Tanya Bloemhoff van
de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied.
,,We kregen dinsdag vier meldin-
gen binnen, waaronder die van de
brandweer Zaandam. ,,Een van
onze inspecteurs heeft daarop het

raam open gezet en rook het ook.
’Ik vind het naar verbrand plastic
ruiken’, zei hij, en is daarna op
onderzoek uitgegaan.’’
De omgevingsdienst beschikt over
een luchtmeetinstrument: de eNo-
se. Maar die heeft op dat moment
geen bijzondere activiteiten geregi-
streerd. De inspecteur stapte in de
auto en volgde zijn eigen neus.
Bloemhoff: ,,Hij kwam uit bij de

melding van een ongewoon voorval
bij AEB binnen’’, zegt Bloemhoff.
,,Wat daar precies mis is gegaan,
weten we nog niet, dat wordt na-
der onderzocht. Het ging om het
weglekken van een stof die ruikt
naar rotte eieren. Wat de inspec-
teur rook was anders, maar het is
mogelijk dat dit (het weglekken,
red.) de oorzaak van de stankover-
last was.’’

Wat veroorzaakte dat nare luchtje vorige week dinsdag?
Koos Reitsma

Oostzaan ✱ Rosemarijn Dral is
nu officieel wethouder van Oost-
zaan. De VVD’er is gisteravond
officieel beëdigd in het gemeen-
tehuis van Oostzaan. Dral neemt
het wethouderschap voor twee
maanden over van Tine Schaafs-
ma. Die legde vorige week haar
functie neer wegens ziekte.
Schaafsma was sinds 2003 ge-
meenteraadslid. In 2014 werd zij
wethouder met als portefeuilles
jeugdzorg, wmo, gezondheid,
sport en toerisme. Dral was de
afgelopen jaren fractievoorzitter
van de partij en is ook de VVD-
lijsttrekker bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Edwin Stokvis neemt het stokje
over als VVD-fractievoorzitter.

Drank in spel bij
ongeluk N203
Koog aan de Zaan ✱ De automo-
bilist die dit weekeinde op de
N203 in Koog aan de Zaan ach-
terop een taxibusje knalde, was
onder invloed van alcohol. Dit
meldt de politie. Zijn rijbewijs is
ingenomen. Hoeveel alcohol de
man op had, moet blijken uit
bloedonderzoek van het NFI. Bij
de aanrijdingen raakten vijf
inzittenden van het taxibusje
gewond. Beide voertuigen moes-
ten worden weggesleept.

Dral beëdigd als
wethouder


