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Blauwborst met prooi (M)

Kluut op kluteneilandje

Het bestuur van Vereniging Behoud de Hekslootpolder 

nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 

vrijdag 14 april. 

Algemene ledenvergadering

Lezing door Ben Kruijsen
Ben Kruijsen (Ecologisch Adviesbureau) is kenner van IJsland, de IJslandse 

taal en de IJslanders. Hij houdt een lezing over hun eeuwenoude cultuur en 

de adembenemende natuur, flora en fauna. Een praatje met plaatjes over 

de klifkusten - met grote aantallen zeevogels -, fjorden - met walvissen - en 

de arctische heiden: woongebieden van regenwulp en goudplevier en 

schatkamer van planten, mossen en korstmossen.

Datum: vrijdag 14 april 2017 - Tijd: 20.00 uur, inloop 19.30 uur.

Plaats:  gebouw volkstuinvereniging ‘Wie Zaait Zal Oogsten’, 

Spaarndamseweg t.o. de woonboten.

Agenda
1. Opening en mededelingen.

2.  Notulen van de vorige algemene ledenvergadering  

(ter plekke uitgereikt). 

3. Financiën: exploitatierekening en balans 2016

 • begroting 2017

 • verslag van de kascommissie

 • benoeming kascommissie 2017

4. Kort overzicht van de activiteiten van de werkgroepen.

5. Rondvraag.

- Pauze met koffie.

6. Lezing over IJsland, schatkamer bij de Poolcirkel.
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In de eerste uitgave van 2017 wil ik wat 

uitdagingen binnen het bestuur bespre-

ken. En de belangrijkste uitdaging van 

het moment is het ‘handjes-probleem’. 

We zijn een succesvolle vereniging  

met een mooie website en een fraaie 

nieuwsbrief. We doen veel op het 

gebied van natuur en we communice-

ren veel met allerlei belangengroepen. 

Het zijn veel zaken die gedaan moeten 

worden. Door steeds minder mensen. 

En die actieve groep is nu nog kleiner 

geworden. We zoeken dus handjes. 

Dat hoeft niet direct een bestuursfunc-

tie te zijn, ook 'doeners' van allerlei 

pluimage zijn bijzonder welkom.

Wat zoeken we? We zoeken personen 

die vogels kunnen tellen, die zich met 

natuurbehoud bezighouden, die de 

redactie versterken of de website 

kunnen onderhouden. Dus... heeft u 

warme gevoelens voor onze vereniging, 

de natuur of uw nabije omgeving en 

heeft u wat tijd over? Meld u zich dan 

bij Peter Davids. Wij kunnen uw hulp 

heel goed gebruiken.

Laserstraal in 
de Hekslootpolder
Bezoekers van de Hekslootpolder zagen 

een nieuw fenomeen: een groene 

laserstraal. Wat steekt hierachter? Een 

boer die overlast heeft van vogels, kan 

een vergoeding krijgen voor de schade 

aan zijn gewas op voorwaarde dat hij 

maatregelen neemt om de schade te 

voorkomen. Vroeger gebeurde dat 

door palen te plaatsen met daaraan 

bevestigde plastic zakken. Het wappe-

rende plastic verjoeg de 'gans van 

toen': de zwaan. Maar ook alle andere 

vogels bleven weg. Stoppen met 

verjagen betekende ook een stop op 

de vergoeding. De bedrijven in de 

Hekslootpolder hebben nu hetzelfde 

probleem, alleen zijn het nu de ganzen 

Van de voorzitter

die het gras millimeteren en onbruik-

baar maken voor koeien. De techniek 

is in de loop der jaren ook veranderd. 

Het verjagen wordt nu gedaan met een 

laserstraal. Alles in de omgeving van 

de laser wordt verjaagd en dat 'groene 

oog' bestrijkt vele honderden meters.

We hebben met de boer enkele keren 

gesproken over de laser. Het is een 

lastig probleem. Vooropgesteld dat 

onze natuur en een boerenbedrijf in 

balans met elkaar moeten leven, is er 

ook begrip voor elkaar. Als het houden 

van koeien niets meer oplevert en de 

boer ons gebied verlaat, zijn er ook geen 

Grutto's boven de Hekslootpolder

weidevogels meer. Zijn er geen weide-

vogels meer, dan is er geen natuur meer 

en kan woningbouw weer in zicht komen. 

De laser – die op proef stond - is nu 

weer uit beeld. Maar keert 'ie terug? 

Alle partijen gebruiken de komende 

periode om er over na te denken.

Er zijn verschillende overwegingen die 

spelen bij het wel of niet verjagen van 

ganzen. Als Schiphol alle vogels uit de 

aanvliegroute naar zijn buren verjaagt, 

mogen die buren dan hetzelfde doen? 

En binnen ons gebied? Als de ene boer 

in de Hekslootpolder de vogels verjaagt 

met een laser, mag een ander dat dan 

ook? Moet de boer maar accepteren dat 

het jonge gras door ganzen wordt opge-  

vreten? Lastige kwesties. De gesprekken 

hierover krijgen in het najaar een vervolg. 

Bouwketen in 
de Hekslootpolder
En nog een – tijdelijke – verstoring in 

'ons' gebied. De Gemeente en Boskalis 

hebben ons gevraagd of wij ermee 

akkoord kunnen gaan dat zij langs de 

toegangsweg (Hekslootpad) bouwketen 

plaatsen. De keten zijn nodig voor o.a. 

de renovatie van de Jan Gijzenkade en 

blijven bijna een jaar staan. Wij zijn 

ermee akkoord gegaan met de wens het 

terrein ook wat minder drassig te maken. 

Na elke regenbui loopt het gebied onder 

en overstroomt het wandelpad. Er is 

toegezegd dat het na afloop weer 

helemaal tiptop gaat worden. Het is en 

blijft een kwestie van samenwerken en 

polderen in de Heksloot.

Martin van de Pavert

b

Onze vereniging zoekt vrijwilligers voor     

• herstel van het rietscherm bij de vogelkijkhut

• het opschonen van de kluteneilandjes

• onderhoud visdiefvlotjes

•  assistentie bij evenementen om leden te werven

• schoonmaakacties in de Hekslootpolder

Kijk voor meer info op www.hekslootpolder.nl > vacatures

   Oproep: Handen-uit-de-mouwen
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Het Assendelvervoetpad

Helaas staat het naambordje bij het 

Spaarne niet juist. Vanaf het Veerhuis 

aan de Velserdijk, ook wel Schinkeldijk 

In de ledenvergadering van voorjaar 2016 kwam dhr. Lemmers met het 

voorstel om naambordjes te plaatsen bij het Assendelvervoetpad. Dat is 

nu gerealiseerd dankzij de medewerking van Spaarnelanden.

genoemd, liep een voetpad naar de 

Spaarndammerdijk (nu Slaperdijk). Via 

Schoten bereikte je dan de stad Haarlem.

Op de kruin van de dijk langs de 

Heksloot lag het Assendelvervoetpad 

dat eindigde bij de Lange Brug over de 

Heksloot. Spaarndammers kwamen via 

de Havedyck bij de Lange Brug en na 

deze brug heette het voetpad Sparen-

dame Pat.

Het pad vanaf het Spaarne tot aan de 

Lange Brug is in 1919-1920 aangelegd 

toen de Heksloot gedeeltelijk werd 

vergraven en gedempt. In de nieuw 

gegraven Heksloot zijn de betonnen 

militaire grenspalen zichtbaar: D70, 

D69, D68, D67 en D66. Deze betonnen 

palen zijn aangebracht na de in 

bezitneming van de landerijen en 

dijken op 11 januari 1918. De inbezit-

neming was ten behoeve van de 

Voorstelling bij Spaarndam.

 

In 1986 is een ANWB-bordje bij het 

gemaal aan de Slaperdijk geplaatst:

"Assendelvervoetpad.

Voetpad dat vanaf de Velserdijk/

Slaperdijk door de weilanden naar 

Schoten en Haarlem leidde.

Mensen uit 'De Noord' konden in 

Buitenhuizen de veerboot nemen naar 

Spaarndam en arriveerden dan bij het 

veerhuis aan de Velserdijk."

Wim Koelman, lid van de Historische 

Werkgroep SpaarndamOp de foto v.l.n.r.: Peter Davids, Martin van de Pavert en Hans-Peter Breeuwsma

Typisch meerkoet
De meerkoet is – ook voor niet-voge-

laars – vrij makkelijk herkenbaar aan 

zijn donkergrijze bolle lijfje en zijn kop 

met helderrode ogen en ivoorwitte 

spitse snavel en bles. Zijn ze uit het 

water, dan vallen hun grote blauw-

groenige gelobde tenen op die verraden 

dat de meerkoet van oorsprong een 

moerasvogel is. En hoe herken je dan 

een waterhoen? Simpel, die heeft een 

rode bles en een snavel met gele punt.

Zo'n 500 stuks
Er leven veel meerkoeten in de polder, 

met name in de koude maanden van 

het jaar. Afgelopen januari werden er 

nog zo’n 500 geteld. Dat is niets 

vergeleken met 15 jaar terug: toen 

telden we er ruim 2.000! In de winter 

vind je in de Hekslootpolder ook de 

overwinteraars uit noordelijkere 

streken. Ze leven dan in grote groepen 

met elkaar, als een zwarte vlek 

zichtbaar op de groene weilanden.  

Kwestie van smaak
Je vindt ze mooi of niet... Persoonlijk 

vind ik het een prachtige vogel. De 

jongen worden meestal niet als 

moeders mooiste bestempeld, maar je 

kunt niet ontkennen dat het bijzonder 

opvallende creaties zijn van moeder 

natuur. Jonge meerkoeten zijn een 

makkelijke prooi voor onder andere 

meeuwen en reigers. Binnen een paar 

dagen kan het hele kroost verdwenen 

zijn. De meerkoet bouwt dan al gauw 

weer een nieuw nest, per broedsei-

zoen soms tot wel drie keer toe. 

Nesten bouwen ze met alles wat ze 

kunnen vinden. In stedelijk gebied zie 

De Meerkoet - klein maar temperamentvol

In de Hekslootpolder wemelt het meerkoeten. Of zijn het waterhoentjes? 

Twee vogelsoorten die vaak verward worden. Maar in de Hekslootpolder 

zijn het vooral meerkoeten die water en oevers bevolken.

Meerkoet facts

je vaak flinke bouwwerken van allerlei 

kleuren plastic met wat takjes hier en 

daar, en pontificaal bovenop zit de 

broedende meerkoet, zich van niets of 

niemand iets aantrekkend.

Temperament
De meerkoet heeft een temperament-

vol karakter. Hij verdedigt zijn territo-

rium, nest en jongen met verve, en 

onderling kunnen ze ook behoorlijk 

tegen elkaar uitvallen. Komt nog bij dat 

de meerkoet er niet voor schuwt zijn 

eigen jongen te doden. Op sommige 

plekken zijn ze echter zo gewend aan 

mensen dat ze niet schrikken en 

vluchten, maar gewoon doorgaan met 

hun dagelijkse ritueel dat voornamelijk 

bestaat uit eten.

Kerstin de Haan

b  De meerkoet komt in geheel gematigd Europa en Azië 

voor op plekken met zoetwater.

b  De groei van de populatie in Nederland zwakt sinds de 

90’er jaren iets af maar is tamelijk stabiel.

b  Een meerkoet wordt gemiddeld zo’n tien jaar oud.

b  �In Nederland leven naar schatting 130.000 - 180.000 

broedparen.

b  Koppels zijn monogaam.

b  Een legsel bevat 6-10 eieren die na 21-25 dagen uitkomen.

b  Jongen zijn na 2 maanden zelfstandig.

Historisch nieuws

Foto's v.l.n.r.: Willem de Voogt • Kerstin de Haan • Kerstin de Haan

NIET ZO - MA AR ZO?
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De meest recente tellingen kunt u vinden op www.hekslootpolder.nl

Foto's midden:  Kerstin de Haan •  van boven naar beneden: Kerstin de Haan • Willem de Voogt • Willem de Voogt• Willem de VoogtFoto's: van boven naar beneden: Martin van de Pavert • Kerstin de Haan • Willem de Voogt • Willem de Voogt

grutto's, slobeenden, blauwborsten 

en rietzangers komen de weilanden 

en rietkragen extra tot leven. Al 

dit leven trekt ook roofvogels aan, 

zoals de torenvalk, slechtvalk en 

buizerd. Dit jaar zijn de bruine kie-

kendief en de sperwer niet gespot. 

Waarnemingen.nl
In juni, juli en augustus zijn de 

lepelaars weer aan het foerageren 

in de slootjes met wel 16 stuks 

tegelijk. Naast de jaarrondtellin-

gen, zijn op waarnemingen.nl in de 

Hekslootpolder ook nog waar-

genomen: kleine burgemeester, 

baardman, kleine rietgans, witgat, 

blauwe kiekendief, havik, boom-

valk, krombekstrandloper, bosriet-

zanger, paapje en rouwkwikstaart. 

Persoonlijk staat de baardman 

als nummer 1 op mijn wensenlijst 

voor vogelsoorten om te spotten 

in de Hekslootpolder, naast mijn 

andere favoriet de waterral. De 

waterral horen we vaak, maar 

zien we maar weinig. Nu afgelopen 

januari met ijs op het water was de 

waterral regelmatig goed te zien.

105 vogelsoorten!
Al met al komen we uit op 105 

soorten vogels die de Heksloot-

polder hebben bezocht. En dat 

is helemaal niet slecht, zo aan de rand van 

Haarlem. Een punt van zorg is de mogelijke 

plaatsing van een laserstraal in de Heksloot-

polder weilanden die alle vogels verjaagt en 

niet alleen de ganzen! 

Peter Davids

maand april als veel vogels zich goed laten 

horen en  zien met de balts. Met 62 soorten 

is april de topmaand qua vogeltellingen. 

Vandaar ook de excursies die we in deze 

maand houden. Met bijzondere pareltjes als 

de pijlstaarten, visdiefjes, kluten, tureluurs, 

Tellingen in de zomer
In de zomerse periode zijn er heel andere 

vogelsoorten en aantallen. Veel soorten 

zijn aan het broeden en verstoppen zich. 

De aantallen zijn ook beduidend lager 

met 2.000 tot 2.300 vogels per telling. 

Het hoogste aantal soorten zien we in de 

We startten dit jaar met 14  

tellers, maar binnenkort haken er 

twee af, Andrea Bloem en Arno 

Piek verhuizen respectievelijk 

naar Winterswijk en Texel. Ik 

dank hen voor al die jaren tellen 

en wens ze veel geluk en vogel-

rijkdom op hun nieuwe stekken. 

Ook Jan Meijer stopt na 13 jaar als 

coördinator, maar hij telt gelukkig 

wel gewoon mee. Jan, hartelijk be-

dankt voor al die jaren organiseren 

en stukjes schrijven. Omdat we met 

minder zijn en de bezettingsgraad 

daalt, brengen we het aantal tel-

lingen terug van 32 in 2014 naar 22 

dit jaar. Wij kunnen dus nog tellers 

gebruiken om aan te kunnen tonen 

hoe belangrijk die weilanden met 

koeien zijn!

6.700 vogels
Het jaar begon goed in januari met 

ruim 6.700 vogels in 2 tellingen en 

55 soorten waaronder de ijsvogel, 

grote zilverreiger en slechtvalk. De 

helft van de getelde vogels waren 

grauwe ganzen (1.320), nijlganzen 

(52) en kolganzen (1.330).  

Daarnaast zijn de watervogels als 

de smient, meerkoet  en wilde 

eend ook goed vertegenwoordigd 

met 500 individuen. Als weidevogel zijn de 

slobeend en kieviet met 156 exemplaren 

aanwezig met hier en daar een kemphaan 

en watersnip. Ook de krijsende meeuwen 

zijn niet weg te denken met maximale aan-

tallen van kokmeeuw (250), stormmeeuw 

(33) en zilvermeeuw (260) deze maand.
Witgatje

Kokmeeuw

Torenvalk

Visdiefje

Grauwe ganzen

Kluten

Jaarrondtelling 2016 in de Hekslootpolder

O P R O E P  

Tellers gezocht

Wie telt er

met ons mee?

Wie telt,

telt mee!

Meer info op

www.hekslootpolder.nl

vacatures 

Jonge Nijlganzen

 Badderende wilde eend (V)
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Gezien in de Hekslootpolder:

sportvisser Jan van Beelen

Op een mooie zondag tref ik Jan van Beelen aan bij het Spaarne terwijl hij een vis 

aan het inhalen is. Dat trekt altijd de aandacht en mijn jachtinstinct wordt wakker.  

Hij haalt een witvis binnen die meetelt voor zijn eindscore voor de wedstrijd van 

zijn visclub HSV "De Sportvisser" uit Noordwijk.
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punt nog niet als rustpunt gevonden. 

Sportvissen kan jaarrond, maar voor 

Jan begint het seizoen met de zomer-

competitie. Die start op 19 maart met 

een viswedstrijd aan het Spaarne en 

stopt in oktober. In het visseizoen zijn 

er 6 wedstrijden aan het Spaarne. 

Verder doet hij mee aan wedstrijden 

tussen sportvissersclubs en op 

landelijk niveau. Zijn grootste vangst is 

een snoek van 1,15 meter. Alles wat hij 

vangt, wordt terug gegeven aan de 

natuur. 

Het gaat niet zo goed met de witvis-

soorten in de binnenwateren, aldus 

Jan, want er wordt veel brasem 

Veel witvissoorten als blankvoorn, 

witvoorn, karper, brasem, maar 

ook roofvissen als snoek en meerval 

zijn te vangen. Een 10 - 15 minuten 

durend gevecht met een karper van 40 

- 50 pond met een lengte van 1 meter... 

dat zijn de echte uitdagingen!

Jan vist al 51 jaar. Begonnen op zijn zesde 

samen met zijn vader. Hij heeft ook een 

eigen vissersboot gehad. Maar dat is al 

weer verleden tijd. Nu geniet hij van de 

spanning als een vis zich meldt en van 

de rust van de natuur. Een aantal 

vogelsoorten herkent Jan aan zang en de 

ijsvogel ziet hij steeds vaker voorbij 

trekken, maar deze heeft zijn hengel-

weggevangen door de beroepsvisserij 

die er vismeel van maakt voor de 

export. Ook vreemde soorten vissen en 

kreeften en woekerende waterplanten 

dragen bij aan een slechtere visstand. 

Om dat laatste probleem te tackelen, 

pleit Sportvisserij Nederland voor het 

uitzetten van de graskarper ofwel de 

'biologische grasmaaier'.

De sportvisserij is populair in Nederland 

en alleen al de Haarlemse vereniging 

heeft 8.000 leden. Dankzij het gesprek 

met Jan ben ik meer te weten gekomen 

over wat er onder water afspeelt. Ik 

wens hem een goede vangst.

Peter Davids

Sinds de kerst 2016 houdt het Vogelhospitaal Haarlem de deuren gesloten.  

Een voorzorgsmaatregel om sluiting door het NVWA te voorkomen als er vogelgriep zou 

worden geconstateerd. Dat zou het ruimen van alle vogels beteken en minimaal enkele 

maanden sluiting. We spraken met Wiebe Boomsma van het Vogelhospitaal.

En hoe nu verder?
"De afgelopen jaren hadden wij bij 

uitbraak van vogelgriep vooral te maken 

met besmetting op pluimveebedrijven. 

Met maatregelen en hygiëneprotocollen 

waren die redelijk gemakkelijk te 

bestrijden. Maar effectieve maatregelen 

voor deze uitbraak bij wilde vogels is 

lastiger. Ze zijn immers overal in ons 

waterrijke land. Een belangrijke kennisla-

cune is wat de bron is van de geregeld 

terugkerende uitbraken. Die ligt ergens 

in Azië, maar waar? Komen zij wellicht 

ook daar in aanraking met pluimvee? 

Alleen maar reageren via ophokplicht, 

vervoerverboden en ruimingen lijkt op 

den duur onhoudbaar, zeker gezien de 

grote maatschappelijke druk om steeds 

meer pluimvee buiten te houden. Wij zijn 

er door het DWHC (Dutch Wildlive Health 

Centre) op geattendeerd, dat wij de 

komende jaren steeds vaker uitbraken 

van HPAI kunnen verwachten. 

Wat is HPAI H5N8?
HPAI H5N8 is een hoogpathogene 

vogelgriep die is vastgesteld bij 

kuifeenden en futen. De regering 

heeft o.a. een landelijke ophok- en 

afschermplicht ingesteld voor alle 

commercieel gehouden vogels in 

Nederland. Sovon vraagt de vondst 

van dode wilde vogels te melden. 

Het gaat vooral om de ‘doelsoorten’: 

eenden, ganzen, zwanen, futen, 

rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, 

kraaiachtigen en roofvogels.

Wat doen jullie om vogelgriep 
te voorkomen? 
"Bij gedwongen sluiting door het NVWA 

zou het jonge vogelseizoen in gevaar 

kunnen komen, één van de belangrijkste 

perioden van het jaar voor de vogels en 

het Vogelhospitaal. Wij besloten tot half 

februari dicht te blijven, wetende dat 

tegen eind januari de westwaartse 

vogeltrek ophoudt en er dus geen verse 

besmetting meer binnenkomt. Helaas 

zijn er her en der nog kleine uitbraken 

geweest en dus gaan wij wel weer open 

zoals gepland, maar nog steeds met alle 

veiligheidsmaatregelen van kracht. Dus 

ophokken, geen bezoekers op het terrein 

en geen acceptatie van watervogels als 

zwanen, ganzen en eenden, omdat wij 

die niet kunnen ophokken. Andere 

soorten die positief bevonden zijn, zullen 

eerst in quarantaine geplaatst worden."

Positief bevonden soorten: wilde eend, knobbelzwaan, brandgans, grauwe gans, eider, tafeleend, kuifeend, 

smient, wintertaling, fuut, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, 

zeearend, buizerd, slechtvalk, zwarte kraai en ekster (DWHC/Sovon).

Deuren dicht voor Vogelhospitaal

Dodelijke HPAI H5N8 waart door Nederland 

Wat betekent dit voor de toekomst van 

een Vogelopvang in een kustgebied? En 

wat betekent het weigeren van watervo-

gels voor ons publiek, waar wij afhanke-

lijk van zijn voor het melden van zieke of 

gewonde vogels maar ook voor onder-

steuning en donaties?

Een belangrijke 

kennislacune is 

wat de bron is 

van de geregeld 

terugkerende 

uitbraken. 

Die ligt ergens 

in Azië,  

maar waar?

HPAI schoon maar leeg
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AAN DIT BLAD WERKTEN MEE

Jan van Beelen

Jan Dirk Bol

Wiebe Boomsma

Wim Koelman

Ben Kruijsen

Martha van der Lem

Martin van de Pavert
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Wilde eend in de  Hekslootpolder

Bezoek ook onze site 
www.hekslootpolder.nl

lijk genomen door de waardvogeleieren of 

- jongen uit het nest te werpen. Een beetje 

wreed als je de Youtube-filmpjes bekijkt.

De jaarrondtellingen (2000 - 2016) geven aan 

dat in de Hekslootpolder de koekoek bijna 

jaarlijks is gesignaleerd. In de leg periode van 

half april t/m juni is deze 24 keer gehoord of 

gezien. De volwassen exemplaren vertrekken 

dan weer naar Centraal Afrika (Kongo en 

Angola). Een moeizame tocht over de Sahel 

met de kurkdroge Sahara.  

In de periode dat de koekoeken juveniel  

uitvliegen zijn er 7 waarnemingen geweest. 

De jonge koekoeken verzamelen zich 

soms, en zijn met meerdere  

te zien in bijvoorbeeld de duinen, 

voordat ze op eigen kracht de

 weg naar Centraal Afrika weten 

te vinden.

Peter Davids

Met een populatie van 6.000 - 8.000  

broedparen verdeeld over Nederland 

is de koekoek een zeldzame vogelsoort. 

Het vaststellen van territoria van koekoeken 

is niet lastig. Het mannetje laat zich horen 

in zijn territorium. Mannetjes hebben 

een groot verspreidingsgebied terwijl het 

vrouwtje een vast territorium heeft.  

In juni kan een vrouwtje 10 - 25 eieren bij 

haar waardsoort onderbrengen. Kan het 

 mannetje het vrouwtje verleiden, dan 

wordt er een ei gelegd in het nest van de 

waardvogel. Vrouwtjes specialiseren zich  

op één soort waardvogel zoals de  

graspieper, gele en witte kwikstaart,  

heggen mus of kleine karekiet.  

De achteruitgang van een waard- 

vogel heeft dus gevolgen voor 

de koekoekpopulatie.  

De 'sterkste overwint' wordt 

door de jonge koekoeken letter-
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De koekoek: een wrede indringer 
of slimme vogel?

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft 2017 tot het 'Jaar van de  

koekoek' uitgeroepen. In dit jaar wil Sovon meer kennis opdoen over  

de koekoek. Waarnemingen zijn welkom. 

Plan van aanpak
Het totaal omtoveren van de 8 hectare 

zou ruim 1,5 ton moeten kosten en dat 

geld is er niet. Ook ontbreekt het aan 

bezieling om dit te organiseren. De 

vereniging had een plan van aanpak 

opgesteld waar het recreatieschap 

Spaarnwoude in participeerde en 

Landschap Noord-Holland een belang-

rijk onderdeel van vormde. Marnix de 

Croock stelde dat de weinige weide-

vogels rondom Haarlem als speerpunt 

was opgenomen in het ecologisch 

beleidsplan van de gemeente. Daarin 

was financiële ruimte om de weide-

vogels op de hotspot van Haarlem - De 

Hekslootpolder - minimaal te behou-

den én te versterken. Het bestuur van 

de vereniging heeft met deze nieuwe 

doelstelling ingestemd. 

Engels raaigras
Een groot deel van de weilanden in de 

Hekslootpolder is met Engels raaigras 

ingezaaid. Dat maakt ze niet meer echt 

geschikt voor weidevogels als kieviet, 

grutto, tureluur en graspieper. De wei-  

landen zijn te vlak geworden en er is 

geen soortenrijkdom meer aan grassen, 

bloemen en kruiden. Dit is een landelijke 

trend die niet of heel moeilijk is te 

doorbreken. Gelukkig zijn de weilanden 

tussen het Assendelvervoetpad en de 

liniegracht minder intensief bewerkt. 

Daar is er meer variatie aan grassen en 

zijn er ondiepe afwateringen, kuilen, 

pollen en vochtige plekken. 

Weidevogelregisseur 
De gemeente nam het voortouw om 

met alle betrokkenen om de tafel te 

gaan. Landschap Noord-Holland 

adviseert Spaarnelanden nu ook al en 

dus was het geen moeilijke beslissing 

om door te gaan op de ingeslagen weg. 

Er werd in overleg een beheersplan 

geschreven voor dit gedeelte van de 

Oude Spaarndammerpolder. Volgens  

dit plan gaat een weidevogelregisseur  

in samenspraak met Mark Kuiper  

(www.Natuurbeleven.nl) de regie voeren 

om het beheersplan uit te voeren. Begin 

2017 bleek echter dat de vergoeding 

voor de weidevogelregisseur niet uit het 

beleidsplan mag worden betaald.  

Er wordt naar een oplossing gezocht. 

Beheersplan
Het beheersplan omvat meerdere 

uitgangspunten en maatregelen. Zo 

moet het gebied zo open mogelijk 

Natuurontwikkeling Oude Spaarndammerpolder

Tom van den Boomen refereerde in het vorige Hekslootnieuws 

al aan plannen om in de Oude Spaarndammerpolder de kansen 

voor weidevogels te optimaliseren. In april 2016 zijn Peter  

Davids en Ben Kruijsen naar de gemeente Haarlem gestapt om de 

oorspronkelijke plannen van een moerasgebied/plasdrassituatie 

te bespreken met portefeuillehouder Marnix de Croock.

blijven door - in goed overleg met de 

betrokken boeren - hoge struiken en 

bomen te verwijderen. Andere maat-

regelen: tijdig maaien in het voorseizoen, 

uitrijden van ruige stalmest, het 

plaatsen van een schrik draad tegen de 

vos en een ruim verlate maaidatum.  

De uitvoering wordt over een periode 

van 5 jaar gemonitord om de aantallen 

weide vogels, nesten, pullen en 

vliegvlugge exemplaren te registreren. 

Als dit gebiedje een hoge kernwaarde 

bereikt aan weidevogels, kan dit 

uitbreiden naar de overige weilanden 

van De Hekslootpolder, zoals de 

Verdolven Landen ten noorden van de 

Slaperdijk. Na 5 jaar wordt bezien of het 

project rendabel was, goed genoeg was 

om mee door te gaan of dat er toch een 

heel andere koers moet komen. 

Visdiefplateau 
Begin dit jaar heeft onze vereniging een 

visdiefplateau aangelegd van 24 m2 bij 

de Klutenplas en het afwateringskanaal 

uitgediept. Dankzij de subsidie  

‘soortenbescherming’ van Landschap 

Noord-Holland en de € 1.500 bijdrage 

uit het ecologisch beleidsplan is dit 

mogelijk gemaakt. Zowel visdief als 

kluut is een koloniebroeder en wij 

verwachten dat door meer territoria er 

beter wordt samengewerkt om 

kraaiachtigen, meeuwen en andere  

predatoren te kunnen verjagen en 

hierdoor het broedsucces te verhogen. 

We gaan het dit jaar beleven! 

Hierbij een dringende oproep voor 

meer handen in februari 2018 om de 

grindeilanden en het visdiefplateau  

te komen onderhouden.  

Noteer dit alvast in uw agenda of meld 

u alvast bij mij aan. Veel weidevogel- 

en visdiefplezier! 

Peter Davids

"de weilanden zijn  

te vlak geworden  

en er is geen  

soortenrijkdom  

meer aan grassen,  

bloemen en kruiden"
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 negen boeren zijn genomineerd voor de  
“Gouden Grutto”? 

Deze boeren doen hun uiterste best om 

natuurbelangen te combineren met een financieel 

gezond bedrijf. En dat is zeer prijzenswaardig in 

een tijd dat de vogelstand in het landelijk gebied 

achteruit holt. De Gouden Grutto Award 2017  

is een publieksverkiezing die natuurvriendelijk 

boeren stimuleert. 

Iedereen kan stemmen via www.redderijkeweide.nl
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 er in het voorjaar weer meer molshopen 
te zien zijn? 

Dat komt omdat in het begin van de winter de 

wormen dieper  de grond in vluchten voor de kou. 

De mol graaft daar achteraan, een verdiepinkje 

lager dus. Wanneer het weer warmer wordt kruipen 

de wormen weer richting aardoppervlak. De mol 

gaat daar weer achteraan, graaft nieuwe gangen en 

werpt dus extra hopen op.

 de wilde kat sinds een paar jaar aan een 
gestage opmars bezig is in ons land? 

15 Februari jl. werd er een dode aangereden kat 

aangetroffen bij de plaats Nijswiller in Zuid-

Limburg. De dikke geringde staart met zwarte punt 

in combinatie met zwarte voetzolen wijzen erop dat 

het een echte wilde kat is. In 2002 werd een eerste 

doodgereden dier gevonden in Vaals en in 2006 

werd de wilde kat waargenomen door onderzoeker 

Jaap Mulder nabij Epen. In 2013 werd de soort 

vastgesteld in Noorbeek en in het Vijlenerbos en in 

2014 is zelfs vastgesteld dat er in ons land jongen 

zijn geboren. De Nederlandse populatie  

wordt op 10 tot 15 dieren geschat.

 eenden belangrijk zijn voor het  
voortbestaan van planten? 

Wilde eenden eten wel 300 soorten verschillende 

zaden. Met name de kleine zaden met een 

harde buitenkant overleven de tocht door het 

spijsverteringskanaal. De meeste zaden worden 

al na een paar uur uitgepoept maar sommige 

verblijven wel 48 uur in het maagdarmkanaal. En 

omdat eenden op een andere plek slapen dan waar 

ze eten worden die slaapplaatsen een regionaal 

reservaat voor plantendiversiteit.

 in het magazine “Slimme Vogels” een 
aantal boeren vertelt hoe zij voor de natuur 
zorgen op hun bedrijf? 

U kunt dit magazine gratis bestellen bij Vogelbescher-

ming Nederland via www.vogelbescherming.nl

Martha van der Lem

 al vanaf begin februari de eerste jonge 
 eekhoorns geboren worden? 

Dat betekent dat er bij het kappen van bomen goed 

gelet moet worden op de aanwezigheid van nesten. 

Eekhoorns bouwen bolvormige nesten ter grootte 

van een voetbal, het liefst in sparren en dennen. 

Daarnaast worden ook boomholten regelmatig 

gebruikt om jongen groot te brengen. Maar ook 

vleermuizen gebruiken boomholten om te  

overwinteren. Het is om bovengenoemde redenen 

het veiligste om bomen te kappen in de periode 

september en oktober.

Natuurnieuws: wist u dat ...


