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Voor u ligt het laatste nummer van 2015. We gaan het nieuwe jaar in met een bijna geheel nieuwe redactie. 
Martha van der Lem en Lida Zaremba treden terug en Tom van den Boomen, die uit nood nog betrokken was bij ons blad, stopt nu 
ook met deze laatste activiteit. De nieuwe redactie stelt zich op pagina 11 aan u voor en Nel Pronk blijft verantwoordelijk voor de 
laatste correcties.
De inhoud van dit nummer is divers: Martin van de Pavert praat u in “Van de voorzitter” bij over tal van zaken. 
De nieuwe redactie organiseert een fotowedstrijd en nodigt u, op pagina 3, uit daaraan mee te doen.
Martha van der Lem heeft weer leuke wetenswaardigheden bij elkaar gebracht in de rubriek Natuurnieuws. 
De stand van de broedvogels wordt beschreven door Peter Davids op pagina 4 en 5 en op de daaropvolgende pagina’s levert Tom van 
den Boomen zijn laatste bijdrage door middel van een interview met de medewerkers van het nieuwe Vogelhospitaal.
Verder een sfeerverslag van ons nieuwe redactielid Kerstin de Haan en een bijdrage over de verandering van de subsidie op 
Agrarisch Beheer. 
Peter Davids vertelt op pagina 10 hoe Fort Noord “verzuipt” en we drukken een fraaie ingezonden foto af op pagina 11. 
Ben Kruijsen stuurde een correctie in en op de achterpagina, zoals gebruikelijk een aantal leuke excursies in onze omgeving.

Wij wensen u een mooie winter.

Spaarnekant van de Hekslootpolder Foto: Lida Zaremba
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Van de voorzitter
Vosse- en Weerlanerpolder Hillegom
Zoals u weet steunen wij de Vereniging Behoud de Polders al 
enkele jaren mentaal en financieel in hun strijd bovengenoemde 
polders aantrekkelijk te houden voor de hier nog volop broedende 
weidevogels. Na een aantal nederlagen is er nu toch een succesje 
te melden. 
Het fietspad langs de Ringvaart gaat niet door omdat het al 
aangelegde fietspad door de polder voldoende lijkt. De Vereniging 
Behoud de Polders maakt zich nu sterk voor het afsluiten van het 
bestaande fietspad tijdens het broedseizoen.

Rovers storten zich bij gebrek aan muizen op 
grutto’s
Het is geen goed jaar geworden voor de Nederlandse grutto’s 
en dan met name voor die in Friesland. Oorzaak is de ongekend 
sterke piek van de veldmuizen vorig jaar. De hoge muizenstand 
had tot gevolg dat hele graslanden werden kaalgevreten.
Dit jaar waren er geen ongewoon hoge aantallen muizen 
meer maar dankzij het vele voedsel in 2014 hebben de rovers 
(roofvogels, uilen en marterachtigen) toen wel een productief 
jaar gehad. Er waren dit jaar dus meer predatoren in het veld en 
daar zijn de grutto’s en andere weidevogels de dupe van. Veel 
predatoren hebben het gemunt op de kuikens van weidevogels 
maar ook volwassen grutto’s vallen ten prooi aan rovers op de 
grond. Zo bleek uit een groot onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen met gezenderde grutto’s. Enkele grutto’s werden 
dood teruggevonden, waarschijnlijk ’s nachts tijdens het broeden 
verrast door een hermelijn. Alleen de borstspier, het beste stukje 
vlees, was weggevreten.
Zo beleven de weidevogels wederom een slecht jaar, reden om de 
bescherming onverminderd voort te zetten.

Wilde dieren kruipen langzaam uit het dal
Na eeuwen van achteruitgang gaat het voorzichtig de goede kant 
op met de wilde dieren in Europa. Hun aantallen zijn gedurende 
de afgelopen 50 jaar toegenomen en dat is te danken aan het 
jarenlang natuurbeschermingsbeleid. Dat blijkt uit een rapport 
van het Britse Dierkundige Genootschap, het European Bird 
Census Council en Birdlife International.
Wolven, bruine beren, bevers, zeearenden en vale gieren, 
allemaal zijn ze bezig met een spectaculaire comeback in Europa. 
Het rapport toont 37 Europese soorten (18 zoogdieren en 
19 vogels) die sinds 1960 een opvallende wederopstanding 
hebben doorgemaakt. De populatiegroei tussen 1960 en 2005 
loopt uiteen van 10 procent voor de rode wouw tot 1000 
procent voor de Kraanvogel, 1500 procent voor de bever en 
meer dan 3000 procent voor de brandgans en de witkopeend. De 
zoogdieren in de studie, van de wolf tot de bever, hebben 
hun geografische verspreidingsgebied sinds 1960 gemiddeld met 
30 procent vergroot.
Belangrijkste redenen voor dat succes zijn de wettelijke 
bescherming van soorten en specifieke beschermingsplannen, 
zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Daarnaast is 
het inperken van de jachtdruk en het pesticidenbeleid goed 

geweest voor heel wat roofvogelsoorten. Tot slot is ook het 
ontvolken van het Europese platteland -gemiddeld 28 
procent sinds 1961- bevorderlijk gebleken; dieren krijgen meer 
ruimte en worden minder geconfronteerd met menselijke 
aanwezigheid.
Ook in onze contreien gaat het wild erop vooruit. Bevers, dassen, 
steenmarters, ooievaars, de kleine rietgans, lepelaars en de rode 
wouw doen het de laatste jaren beter. 
De bever is zelfs aan een echte veroveringstocht bezig en komt 
intussen in alle provincies voor. 
Moet het rapport ons in hoerastemming brengen? 
Niet echt, het herstel volgt op een langdurige periode van 
achteruitgang. Veel soorten zijn niet eens uit de gevarenzone en 
hebben nog geen aantallen bereikt die een duurzame populatie 
kunnen garanderen. Heel wat andere soorten gaan nog steeds 
snel achteruit zoals onze weidevogels waar de neerwaartse trend 
nog moeilijk te keren lijkt. 
Maar volgehouden inspanningen werpen hun vruchten af en een 
netwerk van aaneengesloten natuurgebieden is cruciaal voor de 
toekomst van heel veel diersoorten. 
Kortom, natuurbescherming blijft nodig.
 
Meld u aan als bestaand lid via onze website
Hieronder vraag ik uw aandacht voor een bericht van onze man 
van de ledenadministratie, Fons Rooijers.
In het laatste Hekslootnieuws heeft u kunnen lezen dat wij sinds 
kort een nieuwe website hebben: www.hekslootpolder.nl 
Deze bevat een keur aan informatieve wetenswaardigheden 
over het natuurgebied tussen Haarlem en Spaarndam en 
aangelegenheden van onze vereniging. Een kopie van het 
Hekslootnieuws zal eveneens hier gepubliceerd worden. 
Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op de nieuwe 
website. Daarbij willen wij u aanmoedigen uzelf (en eventueel uw 
gezinsleden) aan te melden en uw gegevens in te voeren. 
Als u zich via de site aanmeldt heeft dat voor u en voor ons een 
aantal voordelen: - U kunt met uw account op de website de 
verslagen van de algemene ledenvergaderingen raadplegen. 
U kunt zich ook opgeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven 
middels e-mail. Wij zijn van plan die op gezette tijden te 
publiceren. Het bestuur beschikt na uw aanmelding over een 
actueler ledenbestand.
Als u zich aanmeldt op de website helpt u de vereniging de kosten 
op drukwerk en verzendkosten te verminderen. Niet meer op 
papier verzenden van brieven draagt ook nog eens bij aan een 
beter milieu. Wij verzoeken u bij uw aanmelding gebruik te maken 
van de volgende code, zodat wij u herkennen als reeds bestaand 
lid van onze vereniging: HEKSLOOT30
Bij het aanmelden op de site wordt u gevraagd een aantal 
gegevens in te vullen. Naast naam, adres en woonplaats is dat 
ook een e-mailadres en (optioneel) een telefoonnummer. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

                                                           Martin van de Pavert
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Fotowedstrijd Hekslootpolder 2015: win een foto-
kadobon t.w.v.  €75!

De Hekslootpolder is een bijzonder fotogeniek gebied. Door de 
variatie in landschap, flora en fauna leent het zich bij uitstek voor 
het maken van mooie foto's. Doet u mee? U maakt kans op een 
foto-kadobon waarmee u een mooie uitvergroting van uw foto 
kunt laten maken! De winnende foto zal ook worden gepubliceerd 
in de volgende uitgave van het Hekslootnieuws. Voor de 2e plaats 
is een bon van € 50 beschikbaar, en voor de derde plaats een
van € 25.

Hoe werkt het? Ga naar www.hekslootpolder.nl, klik op ‘Fotowed-
strijd' en upload voor 16 januari a.s. uw mooiste foto van de Hek-
slootpolder. Een fraaie zonsopkomst, een vertederende close-up 
van een jonge meerkoet, een sportieve activiteit, alles is mogelijk. 
Een deskundige jury, bestaande uit Lida Zaremba en Evert van 
Huijssteeden, zal de foto's beoordelen en de winnaars bepalen. 
De winnaars krijgen voor half februari per e-mail bericht. 
Daarna zal de uitslag ook worden geplaatst op de website. 
Kijk voor alle actievoorwaarden op www.hekslootpolder.nl. 
We zijn benieuwd naar uw inzending!

- de atalanta de meest getelde vlinder was tijdens 
de tuinvlindertelling van 2015? De landelijke 
tuinvlindertelling van de Vlinderstichting wordt 
traditioneel in het eerste weekend van augustus 
gehouden. Van vrijdag tot en met zondag werd in het 
hele land en ook in België bijgehouden welke vlinders 
er in de tuin te zien waren. Er deden meer dan 6.200 
tuinen mee en er werden ruim 81.000 vlinders geteld. 
De atalanta is een trekvlinder die naar Portugal, Spanje 
en Frankrijk trekt maar hier haar eitjes legt. Deze vlinder 
werd nooit eerder winnaar van de tuinvlindertelling. Na 
de atalanta kwam de dagpauwoog en op de derde plaats 
het klein koolwitje. Bijzonder was dat de kolibrivlinder dit 
jaar bijzonder talrijk was en bijna 900 keer werd gemeld. 
Ook deze vlinder is een trekvlinder.

- al meer dan 30 bedrijven hebben toegezegd te stoppen 
met de verkoop van de plofkip?
Een plofkip is een kip die zo snel mogelijk op 
slachtgewicht wordt gebracht want eenmaal geslacht, 
kan de stal opnieuw gevuld worden met kuikens zodat  
er dan meer geld “verdiend” kan worden. Bij kippen 
kunnen organen en skelet dit groeitempo niet bijbenen 
met ziektes en pijnlijke gebreken als gevolg. 
“Wakker Dier” strijdt tegen de kiloknaller die veel 
dierenleed veroorzaakt.

- de reuzenstern, de grootste stern ter wereld, toeneemt 
in Nederland? Augustus is de maand dat reuzensterns 
door Nederland trekken, van de Oostzee, waar ze 
broeden, op weg naar Afrika. Sinds 2007 coördineert 

Sovon elke nazomer 3 slaapplaatstellingen.  
      De bekendste slaapplaatsen zijn zandbanken langs de       
      Friese IJsselmeerkust maar er komen nieuwe plekken bij   
      zoals de Engelmansplaat. 
      Sinds 2012 worden er meer dan 100 exemplaren geteld 
      met een record op 30-8-2013 van 153 exemplaren. 
      De soort neemt toe in de broedgebieden rond de   
      Oostzee.
- 25 miljoen vogels ieder jaar ILLEGAAL worden gedood in 

het Middelandse Zeegebied? Dat blijkt uit een onderzoek 
van BirdLife International, die voor het eerst de 
omvang van deze jacht gedetailleerd in kaart bracht. In 
Egypte worden de meeste vogels gedood (5,7 miljoen) 
gevolgd door Italië (5,6 miljoen), Cyprus, Griekenland 
en Frankrijk. BirdLife probeert het onderwerp op de 
politieke agenda te krijgen. Zo namen de Verenigde 
Naties recent hun allereerste resolutie over “wildlife-
crime” aan en riepen ze alle landen op een einde te 
maken aan deze misstanden.

- net als vorig jaar we kunnen spreken van een goed 
jaar voor de steltkluut? Er zijn in Nederland al zeker 
15 broedende paren geteld en vele paren waren 
succesvol in het grootbrengen van hun jongen. Het 
voorkomen van de soort wisselt nogal per jaar en hangt 
samen met de voorjaarssituatie in de broedgebieden 
in Spanje en Zuid-Frankrijk. Hoe droger het daar is, 
hoe meer steltkluten naar het noorden uitwijken.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                 Martha van der Lem

Natuurnieuws
Wist u dat:

Fotowedstrijd Hekslootpolder 2015

Hekslootpolder                                           Foto: Herman Tweehuijsen Bruine kiekendief                                                Foto: Willem de Voogt
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Ook in 2015 zien we, net zoals vorig jaar, een geringe 
stijging van het aantal soorten broedvogels en van het aantal 
territoria. Het aantal soorten steeg van 52 naar 54 en het 
aantal territoria van 340 naar 365.
De tellingen werden uitgevoerd volgens de BMP-methode 
(Broedvogel Monitoring Project), een door Sovon 
geïntroduceerde methode, die overal in het land wordt 
gehanteerd en die vergelijkingen door de jaren heen en 
tussen gebieden afzonderlijk, mogelijk maakt.

Weidevogels
Ondanks het lange koele voorjaarsweer (tot midden juni 
aan toe) hebben de weidevogels stand gehouden. De kievit, 
tureluur, slobeend en scholekster doen het een fractie beter 
dan vorig jaar wat zeer welkom is na de ineenstorting van de 
aantallen in de afgelopen twintig jaar.
Er zijn meerdere waarnemingen binnengekomen van 
scholeksters die hebben genesteld op de daken van de huizen 
aan de Vondelweg, territoria die echter niet zijn meegeteld in 
de aantallen van de Hekslootpolder.
Het is een bekend gegeven van de afgelopen jaren dat 
scholeksters, evenals meeuwen, zijn gaan broeden op 
grinddaken, om zo predatoren als vossen te ontlopen. 
Voorwaarde voor een geslaagd broedsel is wel dat de ouders 
de jongen voeren tot ze vliegvlug zijn geworden en ze 
begeleiden in de riskante oversteek naar een veilig gebied, in 
dit geval de Hekslootpolder.
In de Hekslootpolder zijn meerdere broedsels van kievit, 
grutto en tureluur gelukt, gezien de talrijke waarnemingen van 
volgroeide jongen. Maar ook hebben we meerdere pullen dood 
gevonden, niet aangevreten maar slachtoffer van het koude 
voorjaar. Of het percentage van 60% overleving van de pullen, 
nodig voor de instandhouding van de soort, wordt gehaald, zal 
de lange termijn moeten uitwijzen.

Watervogels
De watervogels doen het al jaren goed in de Hekslootpolder 
en zijn vrij constant in de aantallen. Zie de tabel.
Jammer dat de zeldzame zomertaling die vorig jaar broedde 
rond het baggerdepot het dit jaar liet afweten. De wintertaling 
houdt het als broedvogel al langer voor gezien.

Rietvogels
In het rijtje van de rietvogels is de kleine karekiet de 
negatieve uitschieter van het jaar. Het is de vraag of de 
afname met het koele maar droge voorjaar te maken heeft of 
met de rietkap rond de baggerwerkzaamheden. 
De rietgors daarentegen deed het juist fantastisch dit jaar en 
was in alle rietkragen goed zichtbaar. Vooral aan de kant van 
het Spaarne was het “rinkelende belletje” van de rietgors goed 
hoorbaar ondanks de achtergrondgeluiden van vliegtuigen en 
auto’s.
De blauwborst heeft vaste grond onder de voeten in de 
Hekslootpolder en broedt er al jaren achtereen met meerdere 
paren.

Kleine zangers en overige soorten
Sommige randen van de Hekslootpolder raken steeds meer 
begroeid met struiken, jonge boompjes en onkruiden. Vooral 
ten zuiden van de volkstuinen is dat het geval. Zangers als 
winterkoning, koolmees, fitis, putter en tjiftjaf hebben hier 
profijt van en nemen in aantallen toe. En nieuwe soorten 
dienen zich aan zoals zwartkop en tuinfluiter.
De grasmus neemt een sprong van 1 naar 4 territoria en zelfs 
de braamsluiper liet zich enkele keren zien, hoewel broeden 
niet werd vastgesteld.
Het lijkt erop dat de koekoek de toename van riet- en 
zangvogels volgt gezien het toenemend aantal waarnemingen 
van de koekoek in de Hekslootpolder (zie koekoekfilmpje op 
onze website).

De broedvogels in de Hekslootpolder

 Tabel: Aantal territoria in de Hekslootpolder in 1990, 2000, 2013,     
 2014 en 2015. (Alle tellingen volgens de B.M.P. methode)

                                 1990   2000    2013     2014    2015
  Weidevogels
  Kievit 97 67 20 18 20
  Grutto 40 47 9 8 8
  Tureluur 24 22 6 5 7
  Scholekster 19 9 5 4 7
  Slobeend 10 3 2 3 4
  Veldleeuwerik 3 0 0 0 0
  Graspieper 4 0 1 1 1

  Watervogels 
  Fuut 3 2 3 7 5
  Knobbelzwaan 1 3 2 1 3
  Nijlgans 1 1 4 5 3
  Bergeend 8 12 8 5 6
  Krakeend 6 9 17 16 17
  Wilde eend 33 47 46 48 42
  Wintertaling 1 3 0 0 0
  Zomertaling 0 1 0 1 0
  Kuifeend 2 8 4 5 7
  Meerkoet 37 14 26 25 29
  Waterhoen 13 10 5 9 5
  Grauwe gans 0 2 5 9 7
  Canadese gans 0 0 2 5 3

  Rietvogels 
  Rietzanger 2 2 20 23 27
  Kleine karekiet 12 18 10 12 5
  Rietgors 5 13 10 12 5
  Bosrietzanger 1 1 3 3 3
  Blauwborst 0 1 3 4 2
  Waterral 0 0 1 1 1
  Snor 0 1 0 0 0
  Sprinkhaanrietzanger 0 0 0 1 0
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                                1990    2000     2013    2014    2015
  Kleine zangers
  Ringmus 2 1 0 1 1
  Putter 0 1 2 1 3
  Merel 0 1           2           4          4
  Winterkoning 1 1 2   4 8
  Koolmees 0 1 3 1 4
  Heggemus 0 0 2 3 1 
  Groenling 0 0 2 1 4
  Kneu 0 0 2 0 2
  Vink 0 0 1 2 1 
  Roodborst 0 0 1 0 0
  Fitis 0 0 3 4 6
  Tjiftjaf 0 0 2 3 3
  Huismus                0 0 3 4 3
  Pimpelmees 0 0 1 1 2
  Grasmus 0 0 1 1 4
  Nachtegaal 0 0 0 1 0
  Zwartkop 0 0 0 0 2
  Tuinfluiter 0 0 0 0 1
 
  Overige
  Witte kwikstaart 2 1 2 2 3
  Koekoek 1 0 1 1 1
  Fazant 0 1 2 2 3
  Kluut 0 3 5 2 8 
  Visdief 0 0 1 2 5        
  Ekster 2 2 2 1 2
  Turkse Tortel 0 0 1 1 1
  Houtduif 0 0 3 2 5
  Zwarte kraai 1 0 2 2 3
  Torenvalk 1 0 0 0 0
  Boerenzwaluw 2 2 6 8 5
  Huiszwaluw 0 0 39 43 41
  Blauwe Reiger 0 0 5 6 5 
  IJsvogel 0 0 0 0 1
  Kerkuil 0 0 1 0 0
  Kleine Plevier 0 0 0 1 1
  Kokmeeuw 0 0 0 0 1

  Totaal aantal  29 33 50 52 54
  Subtot. territoria       334 310 311 340 365

Na navraag bij Ruud Leblanc van de kerkuilenwerkgroep bleek 
dat de kerkuil ook dit jaar geen broedpoging heeft gedaan in de 
Hekslootpolder. Van de 6 territoria in Zuid-Kennemerland in 2014, 
waren er dit jaar slechts 3 over. 
Twee paar broedden in het Recreatiegebied Spaarnwoude, 
in de Houtrakpolder, het derde broedpaar broedde in de 
binnenduinrand. Omdat er nog kerkuilen in de directe omgeving 
van de Hekslootpolder aanwezig zijn hopen we de soort in de 
komende jaren weer als broedvogel te kunnen noteren. De 
nestkasten blijven hangen en worden elk jaar gecontroleerd door 
Ruud Leblanc.

Met dank aan de tellers van dit jaar: Emmy Bulten, Marjolein 
Verdam, Tom van den Boomen en ondergetekende.

                                     Peter Davids

Verheugend is dat de ijsvogel weer heeft gebroed bij Fort
Zuid. Het laatste broedgeval was in 2010 waarna de stand van de 
ijsvogel na enkele strenge winters dramatisch kelderde. 
Door de zachte winters van de afgelopen twee jaar zitten de 
aantallen weer in de lift.
In het vorige Hekslootnieuws berichtten wij u over de twee 
vlotjes die we in de Klutenplas hadden aangebracht in de hoop 
kluut, visdief, scholekster of kleine plevier te verlokken om deze 
eilandjes als broedplek te gebruiken. 
Maar een andere soort, zelfs een nieuwkomer voor de 
Hekslootpolder, besloot een broedpoging te wagen. 
Een kokmeeuw broedde haar eieren uit op een van de vlotjes en 
voerde enkele weken haar pullen tot flinke jongen. Tegelijkertijd 
broedden 8 paar kluten en 5 paar visdieven op de twee vaste 
eilanden. Van enkele kluten waren de jongen al uit het ei 
gekropen toen het noodlot toesloeg. 
Waarschijnlijk bereikte een vos de eilanden en predeerde alle 
nog aanwezige legsels, inclusief de twee jonge kokmeeuwen op 
een van de vlotjes. Het resultaat was dat dit jaar slechts twee 
paar kluten en 1 paar kleine plevier hun jongen wisten groot te 
brengen. 
De verwachte terugval van het aantal huiszwaluwen door 
schilderwerkzaamheden van woningbouwvereniging Elan 
Wonen aan de dakgoten in de bocht van de Vondelweg is niet 
uitgekomen. Om het schilderen mogelijk te maken moesten eerst 
alle nesten worden verwijderd, maar Elan Wonen plaatste na de 
schilderbeurt 18 nieuwe kunstnesten inclusief poepplankjes zodat 
de bewoners minder last zouden hebben van de uitwerpselen van 
de zwaluwen.
Samen met de 9 kunstnesten die wij al in het verleden hadden 
geplaatst hingen er bij het begin van het broedseizoen 27 
kunstnesten. 
Al deze kunstnesten werden bezet en er werden nog 14 nesten 
bijgebouwd zodat er dit jaar toch weer 41 territoria waren bezet, 
vrijwel evenveel als de jaren daarvoor. Het zou mooi zijn als 
we ooit nog eens een huiszwaluwentil konden plaatsen in de 
groenstrook langs de Vondelweg. 
Deze til biedt plaats aan zo’n 40 paar huiszwaluwen zonder 
overlast voor omwonenden. 
Alleen zijn ze duur in aanschaf.

IJsvogel                                                                Foto: Willem de Voogt                                                         
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Woensdag 9 september heb ik mezelf uitgenodigd voor 
een interview bij de beheerders van het Vogelhospitaal 
aan de Oude Vergierdeweg in de Hekslootpolder. Ik wilde 
graag weten hoe het gaat in het Vogelhospitaal nu het zes 
maanden in bedrijf is.
‘Schoteroord’ staat er gelast op het grote smeedijzeren hek 
dat de toegang tot het stallencomplex afsluit. 
Het verwijst naar het verleden toen de boerderij van de 
gebroeders Vink, die hier decennia lang hebben geboerd, 
nog met deze naam was getooid.
Ik word ontvangen door Maria-Elisa Hobbelink en Wiebe 
Boomsma, de twee fulltime beheerders die in dienst zijn 
van de Stichting het Vogelrampenfonds.
Vanwege de papegaaienziekte, die hier begin augustus 
werd ontdekt, mogen we niet naar binnen. We praten bij 
een kop koffie buiten aan een tafel in het zonnetje. Uit de 
wind, in de zon voelt 20 graden Celsius zomers aan.

Papegaaienziekte
De papegaaienziekte is een ziekte, aldus Maria-Elisa, die wordt 
veroorzaakt door een bacterie die via uitscheiding (poep, snot, 
oogvocht) wordt overgebracht op andere vogels. Hoewel 60% 
van alle vogels drager is van deze bacterie worden de vogels er 
zelf niet ziek van. Een vervelende bijkomstigheid is dat mensen 
wel ziek kunnen worden en dat is een tiental vrijwilligers 
overkomen. 
Bij de mens ontstaan griepachtige verschijnselen, zoals 
vermoeidheid en hoofdpijn, en in een verder gevormd stadium 
kan longontsteking ontstaan, die overigens door antibioticum 
goed kan worden behandeld.
Twee vrijwilligers hebben longontsteking ontwikkeld.  “We hopen 
dat ze snel herstellen, want dat is onze grootste zorg”, aldus 
Wiebe en Maria-Elisa.
De ziekte is op zijn retour, zo bleek bij een inspectie van de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit die jammer genoeg 
toch nog DNA-materiaal van een bacterie in een luchtrooster 
aantrof waardoor het hospitaal momenteel nog gesloten is. 
Later vernamen we dat maandag 21 september het hospitaal 
weer werd vrijgegeven omdat er geen bacterie meer werd 
aangetroffen.

Uitgangspunten voor de nieuwbouw
Het oude kassencomplex aan de Kleverlaan was zeer gebrekkig: 
klein, bouwvallig, niet goed schoon te houden en inefficiënt. 
Daarom hebben Simone Jay (oud-bestuurslid) en Bernard Felix, 
de interim-directeur (tot 1 november 2015) die werd aangesteld 
om de verbouwing en verhuizing naar de Hekslootpolder te 
realiseren, een aantal uitgangspunten geformuleerd die leidraad 
werden voor de nieuwe ontwikkeling.
Uitgangspunt 1 werd het gegeven dat het karakter van het 
bestaande stallencomplex gehandhaafd zou worden. 
Het nieuwe onderkomen zou daarmee geen inbreuk doen op het 
bestaande landschap en voorkomen zou worden dat ingewikkelde 
vergunningen zouden moeten worden aangevraagd.

Daarnaast zou het nieuwe onderkomen zoveel mogelijk 
klimaatneutraal moeten worden gerealiseerd met zonnepanelen 
op het dak en slimme verwarmingstechnieken.
Aan beide uitgangspunten werd voldaan. De bestaande stallen 
bleken ruim genoeg om alle functies van het nieuwe hospitaal 
te kunnen herbergen en 140 zonnepanelen op de daken zorgen 
voor een constante stroom energie voor de vloerverwarming 
die de gebouwen verwarmt. Deze verwarming wordt ook 
gevoed door een luchtwaterverwarmingsketel die warmte aan 
de lucht onttrekt. Daarnaast zorgen drie grote boilers, die ook 
door de zonnepanelen van energie worden voorzien, voor de 
warmwatervoorziening.
Een eigen bron zorgt dat er schoon grondwater wordt opgepompt 
van 35 meter diepte waarmee de bassins van het hospitaal 
kunnen worden schoongespoeld en gevuld.

De verbouwing
De verbouwing van het complex werd uitgevoerd door de 
fa. Van Geldrop, een aannemer uit Haarlemmerliede, die veel 
oude boerderijen heeft verbouwd. Het installatiewerk werd 
uitgevoerd door de fa. Maas. Van 50 meter stal werden de 
betonnen stalvloeren, met alle oneffenheden, eruit gejakkerd 
en nieuwe vloeren gestort, incl. vloerverwarming. De wanden 
werden geïsoleerd met steenwol en alle ramen werden voorzien 
van dubbelglas. Ook alle deuren zijn geïsoleerd en de verlichting 
is voorzien van energiezuinige led-lampen.
Er zijn ruimtes gemaakt voor de receptie, waar vogels worden 
ingeschreven en gewogen, en voor behandeling. De beheerder 
van het hospitaal zit in een belendende kamer om zo nodig een 
oogje in het zeil te houden. Naast de behandelruimte is een 
Intensive Care ruimte, een wasruimte en een opslagruimte voor 
voedsel, waar ijskasten en vriezers het meubilair vormen.
Er is een ruimte voor het bestuur en een educatieve ruimte 
van 10 x 10 meter waar grotere bijeenkomsten kunnen worden 
gehouden voor lezingen en cursussen. Verder is er een kleine 
kantine, een keuken en een vogelwasruimte voor olieslachtoffers. 
Natuurlijk ontbreekt een modern toilet niet en er is een 
ziekenzaal van 8 x 10 meter. Alles maakt een zeer verzorgde 
indruk en ziet er modern en efficiënt uit. Op de zolder van 50 x 
10 meter vloeroppervlak staan de vloerverwarmingsunit, de drie 
luchtverversings-machines en de drie boilers.

Het Vogelhospitaal in de Hekslootpolder

Vogelhospitaal                                             Foto: Tom van den Boomen
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Volières, vliegkooi en waterbassins
Ik loop met de beheerders een rondje over het terrein en 
wat direct opvalt is dat van de oude hooiberg een vliegkooi is 
gemaakt voor roofvogels waarbij de kap werd hergebruikt. Er 
zijn drie vijvers voor watervogels in evenzoveel kooien en er zijn 
15 ruime hokken op een betonnen fundering voor verschillende 
vogelsoorten. 
Bij de verbouwing en de inrichting van het Vogelhospitaal werden 
materialen gebruikt die door enkele gulle gevers beschikbaar 
waren gesteld. Zo heeft PWN keukens, tafels, kozijnen, deuren en 
vergadertafels, ijskasten en vriezers beschikbaar gesteld. 
Het Kennemer Gasthuis schonk twee couveuses en 
behandeltafels.

Wat kan er nog beter?
Hoewel de verbouwing voorspoedig is verlopen en het resultaat 
zichtbaar verbluffend is, zijn er enkele dingen misgegaan. 
De hokken buiten zijn met doorzichtig golfplaat bedekt en in de 
afgelopen zomer werden de hokken te heet voor de opgehokte 
vogels. Wiebe legt uit dat ze gaan proberen de hokken koeler 
te krijgen door hoge beplantingen voor de hokken en door het 
beschilderen van de daken waardoor de zonnewarmte wordt 
getemperd.

Daarnaast is er nog geen toestemming om delen van de 
belendende sloot te vergraven en te overkappen met gaas, om 
daar vogels in onder te brengen. Er wordt momenteel overleg 
gevoerd daarover met het Hoogheemraadschap Rijnland.
Ook zijn de vergunningen om volières te zetten wat verder 
in het weiland niet rondgekomen omdat, gezien het nieuwe 
bestemmingsplan, nieuwbouw niet is toegestaan. Het bestuur zal 
hierop actie ondernemen. Vooral voor stressgevoelige soorten als 
roofvogels en reigers zijn enkele volières op afstand belangrijk.

Enkele cijfers
Bij het Vogelhospitaal worden jaarlijks zo’n kleine 4.000 vogels 
(2014: 3.750 vogels) opgevangen. Ongeveer 50% van de 
opgevangen vogels revalideert en wordt weer vrijgelaten. Het 
gaat dus om ongeveer 2.000 herstelde vogels per jaar, gemiddeld 
meer dan 5 per dag!
De open dag in april was een groot succes. Rond de 300 
bezoekers, waarvan velen uit de directe omgeving, hebben kennis 
gemaakt met het vernieuwde Vogelhospitaal. 
Men gaat ieder jaar een open dag organiseren en zal daar via de 
website en de pers aandacht aan schenken.

Het bestuur van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder is erg 
blij met de komst van het Vogelhospitaal en wenst het bestuur, de 
beheerders en de vrijwilligers alle succes toe. 
Het ziet ernaar uit dat de stichting, na een turbulente tijd met 
verbouwing en verhuizing maar ook met bestuurswisselingen, het 
nieuwe jaar zal ingaan met een meer uitgebalanceerd bestuur en 
twee medewerkers die van wanten weten.

Indien u zich aangetrokken voelt tot het werken met vogels of 
handig bent in klussen kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij 
een van de beheerders via telnr. 023-5255302.

Zie voor informatie ook de website www.vogelhospitaal.nl 

                                                                                                                                                      
                                                        Tom van den Boomen

Hier een paar foto’s van een jonge Braamsluiper die opgevangen 
werd en na een tijdje opgeknapt en wel, weer werd losgelaten.
Links zoals hij kwam en rechts zoals hij ging.
Foto’s: Marjolein Verdam



     8

Uniek veenweidegebied Haarlem verrast
In de verte zijn ze al herkenbaar aan hun grote rugzakken. 
Dichterbij gekomen valt hun schoeisel direct op: zonder een paar 
stevige stappers gaat het deze middag niet lukken in de drassige 
polder. Het regent niet meer, de zon schijnt uitbundig, de lucht 
is lichtbewolkt en de wind heeft vandaag vrijaf genomen. De 
groep heeft er zin in. Verslag van een verrassende wandeltocht 
in het unieke veenweidegebied De Hekslootpolder. 
 
Unieke fauna 
Om de minuut klinkt het gebulder van een vliegtuig dat 
overkomt, zojuist opgestegen vanaf Schiphol, volgeladen met 
passagiers, op weg naar een onbekende bestemming. In de 
verte gaat het geruis van autoverkeer onafgebroken door. 
Maar die ongemakken die nou eenmaal horen bij een druk 
verkeersknooppunt in de Randstad wegen niet op tegen de 
verrassende schoonheid van het 160 ha. grote natuurgebied 
dat zich middenin die drukte bevindt. Een groene buffer tussen 
Haarlem, Velsen en Spaarndam. De Hekslootpolder staat 
in de regio bekend om zijn unieke fauna; nergens zijn nog 
zoveel riet- en weidevogels te zien, waaronder de grutto en de 
kievit. Maar ook watervogels als eenden en meerkoeten, en 
steltlopers als kluten zijn in ruime getale aanwezig. In 
de enkele jaren geleden geplaatste vogelkijkhut kun je 
deze vogels allemaal bewonderen (vergeet je verrekijker 
niet!), zonder dat ze gestoord worden in hun natuurlijke 
omgeving. In de zomer heb je zelfs kans een zeldzame vogel 
als de ooievaar te zien. Voor de echte liefhebbers organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland samen met onze vereniging 
regelmatig vogelexcursies.
 
Bijzondere flora 
De polder kent ook een bijzondere flora; bedreigde 
plantensoorten als valeriaan en orchidee zijn hier te vinden. Voor 
de wandelaar en overige passant is de stilte in dit landschap niet 
hoorbaar, maar des te meer voelbaar. Het beleven en ondergaan 
van dit fraaie stukje natuur in al zijn facetten geeft een weldadig 
gevoel van ontspanning. 

De landelijke geuren die af en toe diep worden ingesnoven 
dragen bij aan dit algehele welbevinden. De geur van mest 
ontbreekt gelukkig nog in dit jaargetijde: de koeien van de enige 
boerderij die dit gebied telt staan nog op stal. Na eerst een paar 
kilometer langs de rand van de polder gelopen te hebben, waar 
grote groepen ganzen zich tegoed doen aan het malse gras, 
volgt de groep het oude boerenpad richting Velserbroek. De drift 
waarmee lokale politici hun dorpsimperium willen uitbreiden 
is ook hier onmiskenbaar: aan de horizon doemen de eerste 
appartementsgebouwen al op.
 
Vanaf de dijk 
Op de Slaperdijk aangekomen is het uitzicht over het 
land weer magnifiek: prachtige vergezichten, zoals ze 
geschilderd werden door onze oud-Hollandse meesters. Alleen 
de molens ontbreken hier. Een stuk weiland is ondergelopen 
met water; zodra het vriest kan hier volop geschaatst 
worden. Een stuk verderop verandert het landschap van 
toon: tientallen kazematten, overblijfselen uit het begin van 
de twintigste eeuw en deel uitmakend van de Stelling van 
Amsterdam, domineren hier het blikveld. Dit deel van het gebied 
staat vanwege zijn uitzonderlijk historische waarde zelfs op de 
Unesco-werelderfgoedlijst.
 
Spaarndam 
De groep komt aan in het oude vissersdorp Spaarndam, 
bekend van Hansje Brinker, die volgens een legende Haarlem 
behoedde voor een overstroming. Het pittoreske dorpje, 
geroemd om zijn schilderachtige dorpscentrum met prachtige 
eeuwenoude grachtenpanden, gesitueerd aan een fraaie 
eeuwenoude sluis, kent een beschermd dorpsgezicht. Na een 
korte pauze bij een van de dorpscafés vervolgt de groep 
zijn tocht. Nog heel even en de wandelaars zijn weer bij 
het startpunt aangekomen. De afwisseling van weilanden, 
polders, dijken, historische kazematten, plassen, eeuwenoude 
wandelpaden en een prachtig dorpje, en dat alles in een 
uniek veenweidegebied aan de rand van de stad, maken deze 
wandeltocht erg bijzonder.
                                                                     Kerstin de Haan

Sfeerverslag

Kazematten bij Spaarndam                                                                                                                                         Foto: Tom van den Boomen 
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Beste redactie,

In het laatste Hekslootnieuws (31,1) staat een storende fout in de 
rubriek Natuurnieuws. Er wordt gesproken over de koningsorchis. Die 
bestaat niet in Nederland. Bedoeld wordt de honingorchis (Herminium 
monorchis). Bijgaand een foto die ik vorig jaar maakte op het 
Kennemerstrand. 

hartelijke groet,

Ben Kruijsen
Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen
www.natuuradvies.nl

In april had ik een gezellig onderhoud met Paul Dijkzeul, boer in 
de Hekslootpolder, over het beheer van de plaatselijke weilanden. 
Daar kwam naar voren dat de huidige subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer in 2016 op de schop gaat.

Nu treedt Paul Dijkzeul direct in contact met de provincie 
Noord-Holland en dient daar zijn subsidie-aanvraag agrarisch 
natuurbeheer in. Over de subsidieregeling is uitgebreid informatie 
te vinden op de website www.portaalnatuurenlandschap.nl/, 
vernieuwd-stelsel-agrarisch-natuurbeheer.

Maar om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden heb 
ik contact gezocht met Mark Kuiper. Hij is benoemd door 
de provincie Noord-Holland tot gebiedscoördinator voor 
weidevogelbeheer in het kader van SNL (Subsidie Natuur en 
Landschap) in Amstel-, Gooi- en Vechtstreek en in West Rijnland 
(Noord-Holland onder het Noordzeekanaal). 
Hij heeft kernachtig weergegeven wat de wijzigingen voor de 
Hekslootpolder in kunnen houden. Het subsidiebeleid wordt nu 
ondergebracht in de ‘Coöperatie Noord-Holland Zuid’. In 2016 
kan een ondernemer zelf geen subsidie meer aanvragen voor 
agrarisch natuurbeheer. Aanvragen is alleen mogelijk door een 
collectief, waarvan de boer deel uitmaakt. 
In de Hekslootpolder zijn ca. 6 boeren actief.
De coöperatie maakt een plan voor het hele werkgebied en vraagt 
hiervoor de subsidie aan bij de provincie. Het plan moet aan 
allerlei eisen voldoen. 
Zo mag weidevogelbeheer alleen uitgevoerd worden in 
weidevogelkerngebieden en het is de vraag of de Hekslootpolder 
gaat vallen onder zo’n weidevogelkerngebied. 
Het conceptplan is in mei ingediend en in de herfst wordt hier een 
reactie op verwacht.

De subsidieaanvraag voor de Hekslootpolder bestaat uit twee 
mogelijkheden:
1. Dat sommige percelen met rust worden gelaten totdat de 
kuikens gevlogen zijn.
2. Dat randen langs de slootkanten vrijgehouden worden van 
mest, zodat er schrale, bloemrijke kanten ontstaan en er geen 
ongewenste meststoffen in de sloot komen. Op de website 
www.Hekslootpolder.nl onder nieuwsberichten kunt u eventuele 
nieuwe berichtgeving over dit onderwerp vinden. 

                                                                          Peter Davids

De subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 2016

Bloemrijke slootkant

Honingorchis     Foto: Ben Kruijsen

RECTIFICATIE
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Eind 2014 heeft het bestuur van Recreatieschap 
Spaarnwoude ingestemd met het terugtrekken van 
projectontwikkelaar Esbi-bouw omdat men op een aantal 
punten niet tot elkaar kon komen. Dit betrof onder andere 
de ondererfpachtregeling die niet lang genoeg zeker 
gesteld is. Dit gaat het bestuur nu met Staatsbosbeheer 
helderder proberen te krijgen.

Voortgang
Het Recreatieschap heeft besloten om het voorgenomen doel 
te handhaven en het behoud en herstel van het fort en de 
bijbehorende fortificaties te koppelen aan de nieuwe functie 
van het fort met het munitiecomplex. Dit door het fort te 
ontwikkelen naar een toeristisch-recreatieve gebruiksfunctie. 
Deze functie moet voldoende zekerheid bieden om de 
herstelwerkzaamheden aan de fortificaties, de randvoorwaarden, 
het beheer en onderhoud én een jaarlijkse inkomstenbron voor 
het recreatieschap te kunnen waarborgen over een lange periode. 
Begin 2015 heeft het recreatieschap een marktonderzoek laten 
verrichten naar de verwachte bungalowparkoptie inclusief alle 
haken en ogen aan dit project. Het onderzoek geeft aan dat deze 
optie voldoende marktpotentie in zich heeft.

Tekeningen
Omdat het fort van binnen een groot aantal tekeningen, 
figuren en teksten heeft, zijn deze in opdracht van de provincie 
geïnventariseerd en gecatalogiseerd. Het behoud van alle 
230 afbeeldingen en figuren is onmogelijk, maar door er een 
classificatie aan te geven kan in het programma van eisen er wel 
rekening mee worden gehouden. 

Het bijzondere is natuurlijk ook dat zo’n militair object in de 
afgelopen 100 jaar is ’getekend‘ door de tand des tijds en ook 
zijn eigen kleurrijke geschiedenis heeft bewaard in al die teksten, 
graffiti en tekeningen. Onder www.spaarnwoude/nieuws/
muurschilderingen staan de highlights vermeld en het hele 
rapport is te zien op www.spaarnwoude.nl , Herontwikkeling Fort 
benoorden Spaarndam. Hieruit blijkt dat het urgent is om het 
lekkende dak van het fort te dichten en geleidelijk aan te laten 
drogen. 
Tijdens de presentatie van dit rapport op 1 juli was de provincie 
als opdrachtgever uiteraard aanwezig en hebben we de dringende 
vraag gesteld om het waterdicht maken van het fort los te 
koppelen van de herontwikkeling van dit gebied. De provincie 
wil een fort behouden, heeft daar geld voor opzij gelegd, maar 
laat al 5 jaar toe dat dit fort verzuipt. De ramingen voor de 
dakafwerking, noodreparatie en/of definitieve oplossing lopen 
nogal uiteen, maar er moet spoedig iets gebeuren. Zo niet, dan 
spoelen de afbeeldingen van Marlene Dietrich en de Huilende 
Dame van de muur in het fort!

Noodvoorzieningen dak
Het is de vraag of de provincie tijdig met een oplossing komt voor 
er weer een winter het beton en de tekeningen aan gaat tasten. 
In ieder geval is op dit moment bij ons nog niets bekend over een 
actie vanuit de provincie. Zodra er meer nieuws is wordt dit op de 
website www.hekslootpolder.nl geplaatst.

                                                                        Peter Davids

Help.. het Ford Benoorden Spaarndam verzuipt!

Marlene Dietrich                                                                             Kunstenaar onbekend
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Jacqueline Annôt, woonbootbe-
woonster aan de rand van 
de Hekslootpolder, was zeer 
verbaasd toen ze op woensdag 
15 april om kwart over acht 
’s ochtends naar buiten keek.
Op de rand van de roeiboot van 
de buren zat een vogel die ze 
niet direct thuis kon brengen. 
Ogenschijnlijk mankeerde de 
vogel niets maar ze nam snel 
enkele foto’s om later uit te 
kunnen zoeken om welke vogel 
het ging.
Het betrof een watersnip die 
waarschijnlijk op doortrek naar 
het noorden een rustpauze had 
ingelast.

Vrijwel altijd vertoeft deze soort 
in natte weilanden en nog niet zo 
lang geleden broedde de soort 
nog in de Hekslootpolder. Het 
laatste broedgeval was in 1986. 

Momenteel broedt hij in Neder-
land nog slechts in reservaten 
of op percelen met aangepast 
beheer.
De watersnip vloog weg toen de 
buurvrouw de gordijnen opende. 
Maar Jacqueline had toen al deze 
foto gemaakt. 
Klasse!

Kerstin de Haan (43) werkt 
bij Jacobs Douwe Egberts in 
Utrecht. Geboren en opge-
groeid op het waddeneiland 
Texel heeft ze het voorrecht 
gehad een groot deel van 
haar leven omringd te zijn 
geweest door mooie natuur. 
Nu woont ze alweer tien jaar 
in Haarlem-Noord, met de 
Hekslootpolder als bijzondere 
achtertuin. Ontelbare uren 
heeft ze er doorgebracht, en 
vooral de laatste jaren met 
camera want fotografie is haar 
grote passie. Nu als nieuw 
redactielid van het Heksloot-
nieuws hoopt ze een bijdrage 
te kunnen leveren aan het 
werk van de vereniging.

Peter van der Mark (54) 
wisselt zijn werk als 
tekstschrijver graag af 
met wandelingen in de 
Hekslootpolder, om de kop 
vrij te maken en de stramme 
benen te strekken. Als excuus 
om Café Spaarndam te 
bezoeken. Maar vooral om te 
genieten van alle kleuren en 
geuren en van al wat vliegt 
en loopt. Peter heeft geen 
verstand van flora of fauna, 
wel van teksten. Die kennis 
en kunde zet hij graag in voor 
dit blad. 

Peter Davids (54) is facilitair 
manager en neemt deel aan 
het bestuur van de vereniging. 
Als vogelaar en als recreant is 
hij regelmatig in de Heksloot-
polder te vinden. Gewapend 
met verrekijker en videoca-
mera fietst Peter rond en 
geeft zijn ogen goed de kost 
om dit later te kunnen delen 
in het Hekslootnieuws of via 
de website. 

Herman Tweehuijsen (72) 
is gepensioneerd werkvoor-
bereider. Hij begon bij de 
vereniging als nestbeschermer 
in 1994 en werkt vanaf 1995 
mee als redactielid aan het 
Hekslootnieuws. Sinds 2007 is 
het blad digitaal en met kleur 
en hij verzorgt als amateur 
DTP-er de indeling in samen-
werking met de overige 
redactieleden. 
Door het vertrek van Tom van 
den Boomen, (na 30 jaar!), 
zag hij het somber in voor ons 
verenigingsblad, maar door de 
komst van deze 3 nieuwe re-
dactieleden heeft hij weer alle 
vertrouwen in de toekomst 
van het Hekslootnieuws.

Zeldzaam moment!

Introductie nieuwe redactie Hekslootnieuws

Watersnip                                                      Foto: Jacqueline Annôt

Naast de bestuurstaken in de 
vereniging geeft hij samen met 
Eric van Bakel (IVN) de excur-
sies in de Hekslootpolder, doet 
mee aan alle vogeltellingen en 
is actief in de vogelwerkgroep 
Zuid Kennemerland. 
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Agenda

Zondag 6 december:  Wandeling: “Winterreis door de Amsterdamse Waterleidingduinen” 
(organisatie IVN). Tijdens deze wandeling leert u alles over de knoppen van eiken in de 
winter, vuurzwammen op abelen, de laatste paddestoelen van het seizoen, afgesleten 
schuurplekken op bomen van reeën en de verdorde adelaarsvaren in de winter. Vooral in 
strenge winters is het hier druk met massa’ s watervogels, zoals krooneenden, zaagbekken en 
wilde eenden. 
Vertrek: 13.00 uur, Ingang Oase aan de Vogelenzangseweg, entreebewijs verplicht. 
Informatie: Ok Overbeek, 06-31305324.

Zaterdag 12 december:  “Wilgenknotten” (organisatie SEB)
Aanvang: 10.00 uur, De handen uit de mouwen om de wilgen op de Liniedijk bij Spaarndam te 
knotten, duur 5 uur. 
Informatie en aanmelden: Emmy v.d. Wiel  023-5246723.

Zondag 20 december: “Kerst- en wintergroenexcursie landgoed Velserbeek” 
(organisatie: IVN) De excursie staat in het teken van de aloude fascinatie rondom de 
kerstboom en ander wintergroen in de periode van de ‘donkere dagen’. Maar waarop is deze 
fascinatie gebaseerd? 
Vertrek 13.00 uur, vanaf ‘Theeschenkerij’ van het koetshuis van Velserbeek in Velsen-Zuid. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Eric van Bakel 023 – 5393507 of ericvanbakel@hetnet.nl

8 Maart t/m 28 augustus 2016: Tentoonstelling: “ Expositie Dino’s” (Pieter Vermeulen 
Museum, IJmuiden) 
De interactieve tentoonstelling toont een verscheidenheid aan dinosaurussen en andere 
oertijddieren. Er zijn puzzels, 3D-platen, een Allosaurus, levensgrote replica’s en modellen,
een Velociraraptor opgraafbak en een koepel met de zoogdieren die na de dinosaurussen de 
aarde bevolkten, zoals de mammoet. Geschikt voor jong en oud.
Informatie: www.pieter-vermeulen-museum.nl

Zondag 3 april: Excursie: “Weidevogel-excursie, Hekslootpolder”. (organisatie: Vereniging 
Behoud de Hekslootpolder, IVN en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland).
Vertrek: 08.00 uur, Infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg, Haarlem. Duur: 2,5 uur. 
Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Peter Davids 023-521853 en Erik van Bakel 023-5393507

Kijk voor een actueel overzicht op: www.hekslootpolder.nl 




