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Knobbelzwaan, Maatpolder  Paul Keuning

Bijna vier jaar na de oprichting van de 
Vogelwerkgroep werd Cees Steen-
man lid, om precies te zijn op 1 ja-
nuari 1971. Hij was toen ook nog lid 
van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN). Samen met de 
Christelijke- en de Katholieke Jeugd-
bond voor Natuurstudie (CJN en 
KJN), boden deze organisaties in die 
tijd de jeugd de kans om zich bezig te 
houden met de natuur. Van die jeugd-
bonders, zoals de leden van die clubs 
toen werden genoemd, zijn er diver-
se lid geworden van de Vogelwerk-
groep. Die had wel een minimum 
leeftijd voor toetreding vastgesteld 
om concurrentie te voorkomen.

Waarom ben je lid geworden van 
de Vogelwerkgroep?
Van jongs af aan was er bij mij al belang-
stelling voor de natuur en ik werd daar-
om dan ook lid van de NJN waar je met 
een brede belangstelling, zoals die bij 
mij aanwezig is, prima uit de voeten kon. 
Vogels kijken en bestuderen hoorde daar 
ook bij. Ik had contact met Rombout 
de Wijs, die eveneens jeugdbonder was 
en tegelijk lid van de Vogelwerkgroep 
(VWG) en kende daardoor ook Rie Ta-
bois zijn moeder, die toen secretaresse 
was van de VWG. Tot de andere jeugd-
bonders uit de beginperiode, die toen al 
lid waren, behoorden Jelle Harder, Frank 
Heilman, Rob Moolenbeek en Ockie van 
Zuilen. Wat zou ik mij nog herinneren 
van ons contact?

Groen vak en hobby’s
Omdat ik graag buiten ben, koos ik na 
de lagere school voor een opleiding tot 
hovenier bij de Tuinbouwschool aan de 
Prinses Marijkehof in Naarden. Tegen-
woordig maakt die deel uit van het Flo-
rens College Naarden en is omgedoopt 
tot school voor Bloemsierkunst en Tui-
narchitectuur. Tot aan mijn pensionering 
ben ik hovenier gebleven. Nog steeds 
ben ik, maar dan als vrijwilliger, met dit 
prachtige vak bezig. Ik wil heel graag 

fysiek bezig zijn, heb een kleine moestuin 
en ga er graag, als het maar even kan, 
elke dag op uit. Zo ben ik onder andere 
gastheer voor de siertuin van Gooilust.
Mijn hobby’s hangen soms nauw samen 
met het hovenierschap. Bomen en strui-
ken vallen daar bijvoorbeeld onder. Het 
buitenleven trekt. Ik ben al heel lang lid 
van de KNNV, waarvoor ik allerlei on-
derzoeken doe. Onderzoek naar akker-
planten is daar één van, wat al zo’n 12 
jaar loopt. Het levert belangwekkende 
gegevens op over het verdwijnen de te-
rugloop en opkomst van planten. Vlin-
der- en libellenonderzoek vallen vooral 
binnen mijn belangstellingssfeer. Daar-
naast ben ik IVN-er en heb een cursus 
gevolgd voor natuurgids bij Piet den 
Houter. Van die opleiding had ik gemak 
toen ik vogelgids was op de Eemlijn, de 
fietsboot over de Eem. We stapten dan 
af bij de Eempolder en fietsen door de 
polder langs het vogelreservaat van 
Natuurmonumenten, weer naar het 
vertrekpunt in Huizen. Ik houd me ook 
bezig met het groene informatiecen-
trum in Baarn en de educatieve tuin in 
de gemeente.

Een heel andere hobby is stamboomon-
derzoek. Dat leverde o.a. op, dat de 
hang naar groen meer voorkwam in de 
familie. Mijn overgrootvader bleek veld-
wachter te zijn geweest.

Fotograferen is nog steeds een liefheb-
berij van mij. Vroeger fotografeerde ik 
veel vogels, tegenwoordig komt dat in-
cidenteel voor. Planten voeren nu de bo-
ventoon.

Wat deed je aan vogels dan? 
Tja, dat is een heel verhaal. Je kunt niet 
alles tegelijk doen. Mijn vroegste herin-
neringen aan de VWG gaan terug naar 
het eind van de jaren zestig. Ik was toen 
alleen nog lid van de jeugdbond en werd 
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dat later ook bij jullie. Jouw en mijn pad 
kruisten elkaar toen. Over de serie tel-
lingen is indertijd nog gepubliceerd in 
Limosa, het tijdschrift van de Neder-
landse Ornithologische Unie.
Wat ik mij ook nog herinner is het on-
derzoek naar draadslachtoffers onder 
hoogspanningsleidingen bij het Naar-
dermeer. De resultaten hebben ertoe 
geleid, dat die leidingen lager werden 
opgehangen. Jaren achtereen heb ik 
nestkastcontroles uitgevoerd op Hei-
deheuvel en in het Cronebos. Vroeger 
verzamelde ik braakballen, die werden 
uitgeplozen en van de schedeltjes werd 
een referentiecollectie aangelegd. Vo-
gelveren werden verzameld. Samen 
met de eerder genoemde Rombout de 
Wijs is er na enige tijd een vogelpoten-
tabel gepubliceerd door de jeugdbonds-
uitgeverij. Het was de tijd van pluizen 
en plukken.
Tegenwoordig is dat meer naar de ach-
tergrond verdrongen. Bij het ringen van 
vogels op Oud Naarden ben ik actief 
bezig geweest. Soms deed ik wel eens 

mee met het inventariseren van broed-
vogels, zoals bij de Monnikenberg. Ook 
heb ik meegewerkt aan de inventarisa-
tie van Gooilust. Het inventariseren is 
bij mij nu veel minder geworden.

Voorkeursoorten en -plekken
Met zwaluwen heb ik een heleboel en 
dat mondde uit in een zwaluwenproject 
voor kinderen op boerderijen. Zeevo-
gels vind ik ook heel interessant. Samen 
met Frank van de Weijer ga ik geregeld 
naar de pier van IJmuiden, waar altijd 
wel wat is te zien. En passant gaan we 
dan naar de leukste vogelplekken in de 
Kennemerduinen.
In mijn woonomgeving ga ik graag naar 
de Zuidpolder te Veld met de plasjes bij 
het gemaaltje en het Ocrieteiland.

Zorgen over de vogelstand
Ik maak mij zorgen over de vogelstand. 
Karakteristieke vogels zijn al decennia 
geleden verdwenen van de heidevel-
den. Ze zijn er niet meer, het korhoen, 
de wulp en de tapuit. Waar zijn de wit-

te kwikstaarten? Als ik gierzwaluwen 
wil zien in mijn woonplaats Baarn, dan 
moet ik goed gaan zoeken . De stand 
is sterk teruggelopen. Kauwen, zwar-
te kraaien en ekster zagen hun kans 
schoon.

De verstedelijking rukt op en dat geldt 
ook voor de diversiteit. In villawijken 
rukt de interne verstening op. Op plaat-
sen waar ooit een villa stond en waar-
naast een grote tuin lag, zijn de villa en 
de grote bomen verdwenen. Er bevin-
den zich nu nogal eens meerdere woon-
eenheden, soms zelfs met appartemen-
tenbouw in enkele woonlagen.

Kleine geelpootruiter Jan van Gastel


