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Toen in 2012 de Natuuratlas Zaanstad werd uitgegeven beschikte de Gemeente Zaanstad daarmee over een -landelijk

tamelijk uniek- uitgebreid, actueel overzicht van de biodiversiteit, in het stedelijk gebied en de buitengebieden. De
atlas voorzag ook in achtergrondkennis, ontwikkelingen en trends van de aanwezige natuurwaarden. Een deel van
het kaartmateriaal uit het boek werd destijds digitaal beschikbaar gesteld aan de gemeente. Al tijdens de aanmaak

van de atlas werd gesproken over de noodzaak om de totale publicatie uiteindelijk digitaal, online te presenteren. Dat

zou de vele bijeengebrachte verspreidingsgegevens makkelijker beschikbaar maken voor onderzoekers, beleidsmakers
en overige geïnteresseerden, die willen voortbouwen op de inhoud van de atlas. Later dan de bedoeling was is dat
voornemen nu dan toch uitgevoerd.

Besloten is om de gehele atlas in losse hoofdstukken online aan te bieden, inclusief een aantal relevante bijlagen.
Gebruikers kunnen zich nu zonder veel geblader richten op de onderwerpen die  hun het meest interesseert. Per
hoofdstuk is een toponiemenkaart opgenomen. Voor de aanmaak van deze online versie zijn enkele kleine tekst- en
opmaakfouten gecorrigeerd. Tevens zijn op een summiere wijze enkele aanpassingen in de tekst aangebracht, vanwege

gewijzigde en/of nieuwe inzichten, met name in het hoofdstuk Weidevogels. Aan dit hoofdstuk zijn tevens een aantal

nieuwe figuren toegevoegd, waarvoor destijds geen ruimte beschikbaar was. Het voornemen is om in de toekomst aan

enkele hoofdstukken een vervolg toe te voegen, zodat de gegevens zo actueel mogelijk blijven. Zo is er de afgelopen
jaren op het gebied van weidevogels veel gebeurd, blijkt het Jagersveld heel bijzonder voor paddenstoelen te zijn en

is de biodiversiteit van sprinkhanen en libellen verder toegenomen.

Om verwarring te voorkomen wordt hier nog vermeldt dat de naam van de initiatiefnemer van de natuuratlas, de
Stichting Natuur & Milieu Educatie, per 2015 is gewijzigd in Stichting Zaans Natuur & Milieu Centrum.
De online versies van de hoofdstukken en bijlagen van de Natuuratlas Zaanstad zijn te raadplegen op:
https://www.researchgate.net/project/Natuur-Atlas-Zaanstad
Een hoofdstukken overzicht is te vinden op:
https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/projecten/portfolio/
https://www.uitgeverij-noord-holland.nl/de-zaanstreek/natuuratlas-zaanstad/
https://buitengewoon.zaanstad.nl/groen/biodiversiteit
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