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De omgeving van de Hekslootpolder 

blijft voortdurend in de belangstelling 

staan. Het groene middengebied is 

geaccepteerd als een gebied waar men  

met de handen vanaf moet blijven, maar 

aan de randen en de voorzien ingen 

blijft men knabbelen. Dat zijn zorg

punten voor onze vereniging.

Verdubbeling  
Waarderweg

Een belangrijk zorgpunt is de ver

dubbeling van de Waarderweg. De 

gemeente wil deze weg verbreden 

omdat het beter zou zijn voor de door

stroming van het verkeer. De kosten 

ervan komen voor rekening van de 

provincie. Maar de provincie betaalt 

alleen als ook de Vondelweg onder 

handen genomen wordt, lees: wordt 

verdubbeld.

Die verdubbeling is helemaal niet 

nodig, zo blijkt uit onderzoek van 

bureau Goudappel. Maatregelen die 

de doorstroming verbeteren, door 

bijvoorbeeld de kruispunten uit te 

breiden, zouden toereikend zijn. Wel 

zou de verdubbeling van de Waarder

weg bijdragen aan een betere bereik

baarheid. En zo wordt de oplossing 

van het ‘probleem’ weer actueel, al 

zal een besluit over verdubbeling van 

de Waarderweg nog minimaal twee 

jaar op zich laten wachten; tot na deze 

bestuursperiode.

Bezuinigingen leiden 
tot veranderingen

Bezuinigingen zijn een andere reden 

om nogal wat te veranderen in en 

rond de Hekslootpolder, al geeft het 

Recreatieschap Spaarnwoude er een 

andere lading aan: ‘Het motto voor  

de nieuwe beheerbenadering is 

versterken door te vereenvoudigen’. 

Die ‘vereenvoudiging’ uit zich in 

voorgestelde maatregelen die zich 

laten samenvatten als: het besparen 

van beheerkosten, het reduceren van 

groot onderhoud en van vervangings

investeringen en het zoeken naar 

nieuwe bronnen van inkomsten.

‘Verkenning beeldkwaliteit’ staat er 

voorop een recent rapport van het 

Recreatieschap. Dat rapport bevat 

enkele veranderingen, waaronder: 

Waakzaamheid  
geboden

We moeten er nog maar eens goed 

naar kijken en waakzaam blijven. Elke 

maatregel kent zijn voor en nadelen. 

‘Bewoners inspraak geven in het 

gebied’ klinkt goed en terecht, maar 

herbergt ook gevaren. Enkele jaren 

geleden was er sprake van het aanleg

gen van een voetpad dwars door het 

gebied omdat het leuk zou zijn voor de 

hondenbezitters. Voor ons is dat een 

duidelijk probleem, voor bewoners  

die kennelijk opgelegd en verdiscon

teerd in de pachtprijs. Zorgelijk.

Naast zorgen is er ook positief nieuws. 

Na een start met horten en stoten, is het 

Vogelhospitaal nu gelukkig in rustiger 

vaarwater gekomen.Het hospitaal 

vierde in maart op de nieuwe locatie 

‘Schoteroord’ in de Hekslootpolder 

zijn 60jarige bestaan.  

Wij zijn erg blij met hun aanwezigheid 

in de polder en feliciteren van harte.

Martin van de Pavert

die het gebied alleen als een weiland 

zien is dat toch anders.

Bezuinigingen op zich hoeven geen 

probleem te zijn voor de natuur en 

recreatiewaarden, maar als blijkt dat 

ook de erfpacht van de agrariërs is 

verhoogd, dan wordt het zorgelijk. 

Deze verhoging kan ten koste gaan van 

het verplaatsen van de maaidatum naar 

een latere datum. In het verleden werd 

Het bestuur van Vereniging Behoud de Hekslootpolder 

nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 

maandag 18 april. 

Van de voorzitterAlgemene ledenvergadering

Lezing over de grutto
Na de pauze verzorgt Peter Mol, projectmedewerker bij stichting Landschap 

NoordHolland, een lezing over onze nationale vogel de grutto. Peter Mol 

is actief bij het weidevogelbeheer in NoordHolland en verzorgt cursussen 

voor alarmtellingen van weidevogels.

Datum: maandag 18 april 2016 - 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 2015

 • begroting 2016

 • verslag van de kascommissie

 • benoeming kascommissie 2016

4. Kort overzicht van de activiteiten van de werkgroepen.

5. Rondvraag.

- Pauze met koffie.

6. Lezing over de grutto. •	 	Het	ontwikkelen	van	leisure	functies	aan	de	buitenranden	van	

de	Hekslootpolder	voor	recreatie.	Nadelen	hiervan	kunnen	zijn:	

geluid,	licht,	vervuiling	en	ongewenste	groepen.

•	 	Het	‘bruggetje’	achter	de	volkstuin	WZZO	bij	het	Spaarne	

verdwijnt	of	wordt	een	duiker.

•  Het Assendelvervoetpad wordt omgevormd tot graspad.

•	 	De	steiger	aan	het	Spaarne	verdwijnt.

•	 	Het	recreatieschap	wil	met	bewoners	bekijken	hoe	de	

Hekslootpolder verder te ontwikkelen en te promoten.

•	 	De	Hekslootpolder	moet	bezien	worden	als	metropolitane	plek.

•	 	Het	recreatieschap	wil	Schoteroog	meer	inzetten	voor	muziek	

en concerten en op andere delen een energiepark creëren.

Het kan u niet ontgaan zijn: u heeft een volledig vernieuwde uitgave 

van het Hekslootnieuws in de hand met een huisstijl die helemaal aan

sluit op onze website. Vormgever Nora Leungen heeft het blad volledig 

gerestyled en wij hopen dat u het net zo mooi vind als wij!

Herman	Tweehuijsen	willen	wij	bedanken	voor	zijn	jarenlange	inzet	voor	

het	Hekslootnieuws.
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Excursie

Canadese gans of brandgans?
Honderden kieviten en nog veel meer 

spreeuwen bevolken de gemaaide gras

landen en in de oevers zitten tientallen 

watersnippen die we alleen maar zien als ze 

wegvliegen of indalen in de graskanten van 

de sloten. Met hun schorre roep verraden 

ze zichzelf en zo vlakbij langs vliegend zijn 

de lange snavels goed te zien. Daarentegen 

is de torenvalk veel geniepiger, maar laat 

zich vandaag goed zien op een van de 

hekken. De deelnemers zijn enthousiast en 

zien tussen alle meerkoeten een eenzame 

canadese gans die, toen we dichterbij 

kwamen, zich openbaart als een nog 

eenzamere brandgans. Verderop zien we 

wel een paartje canadese ganzen waardoor 

we de verschillen qua tekening en grootte 

tussen deze twee soorten een stuk eenvou

diger kunnen uitleggen. Onze wintergasten 

de smienten, met hun warme rode tinten 

en blauwe snavel, laten zich fraai zien en 

hun fluittoon is mooi om te horen. 

En toch… de ijsvogel
Al stevig doorstappend komen we bij de 

haakse bocht waar de Assendelftenaren in 

het verleden de Heksloot overstaken over 

de toenmalige brug ‘De Lange Boom’ op 

weg naar Haarlem. Hét moment om meer 

te weten te komen over de historie van dit 

veenweidegebied met de oerduinen en 

recenter de forten en het Unescoerfgoed. 

Ondertussen horen we veldleeuweriken, 

graspiepers en watersnippen overkomen, 

gevolgd door kieviten en nog meer ganzen. 

De goudplevieren laten zich nog niet zien 

tussen de kieviten, maar dat wordt goed 

gemaakt door een aantal buizerds en een 

laagvliegende knobbelzwaan. De ijsvogel bij 

de Slaperdijk laat zich niet zien, maar bij 

Fort Zuid komt die ons toch nog verrassen. 

Na 2,5 uur zit dit rondje Hekslootpolder er op. 

Hoogste tijd voor de april en meiexcursies!

Peter Davids

Zondagochtend 11 oktober om 08.00 uur 

verzamelen we met een viertal geïnte

resseerden bij de Spaarndamseweg voor de 

vogeltrekexcursie op de eerste echte koude 

ochtend van dit najaar, maar met een 

opkomende steeds warmer aanvoelende 

zonneschijn. Benieuwd wat de Heksloot

polder ons dit keer brengt…

Aalscholvers en ganzen
Peter Davids en Eric van Bakel leiden de 

excursie en vertellen over de historie, het 

belang van behoud van de Hekslootpolder 

en de vogels die er te zien zijn. Gedurende 

het wachten kunnen we al genieten van een 

aantal Vvormige vluchten van aalscholvers 

tegen een strakblauwe hemel. Ook horen 

we het aanzwellend gakken van grauwe 

ganzen die met honderden als een wolk 

stipjes de Hekslootpolder in komen vliegen 

en al zoekend naar landingsplaatsen als 

dwarrelende blaadjes landen op de weilan

den. Tijd om de polder in te trekken…

‘Ganzen die met 

honderden  

als een wolk  

aan stipjes de  

Hekslootpolder  

in kwamen  

vliegen en al  

zoekend naar 

 landingsplaatsen  

als dwarrellende 

blaadjes  

landen op  

de weilanden’

Rondje Hekslootpolder in de herfst
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Canadese ganzen

Brandgans

Bijzonder en beschermd

Landje van Gruijters

Landje van Gruijters - 1900

moeraskers, waterpest, vlottend lies- 
gras, heen en engelwortel. Door de 
licht brakke omstandigheden groeit er 
geen kroos of waterlelie. Het water is 
vrij troebel, maar mogelijk komt  
de kleine modderkruiper er in voor.

Meer dan 100 vogelsoorten
Van het gebied wordt gebruikgemaakt 
door allerlei soorten watervogels 
(plevieren, steltlopers, allerlei koeten, 
eenden, ganzen, lepelaars, reigers en 
meeuwen), moerasvogels (rietzangers, 
karekieten, blauwborst), piepers, 
kwikstaarten en zwaluwen. Er jagen 
bijvoorbeeld boerenzwaluwen uit het 
dorp boven het Landje om, behalve 
voedsel, klei voor hun nesten te halen. 
In de begroeiing direct rond het Landje 
horen we diverse soorten lijsters,  
putters en duiven. In de tuinen van  
de woonboten wemelt het van de meer 
gewone (en soms ongewone) tuin-
vogels. Als je geluk hebt, zie je een 
boomvalk, koekoek of ijsvogel langs 
vliegen. Elk jaar worden er meer dan 
100 soorten vogels gezien.

Verschillende seizoenen,  
verschillende vogels
Al in het vroege voorjaar gebruikt de 
grutto het gebied om op te vetten en 
uit te rusten na de lange en zware 
trektocht uit Afrika. Iets later in het 
voorjaar komen allerlei andere stelt-  
lopers aan, zoals kluten, plevieren en 
strandlopers. Het gebied is niet heel 
geschikt om te broeden vanwege alle 
gevaren rondom. Toch doen kievit, 

kleine plevier, kluut, tureluur, maar 
ook de waterhoen, regelmatig met 
succes een poging. Later in de zomer, 
als het wemelt van de insecten, 
komen er tientallen, soms honderd-
tallen jonge kokmeeuwen, boeren- en 
huiszwaluwen en witte kwikstaarten 
op af. Tot ze allemaal weer vertrokken 
zijn richting het zuiden en hun plaats 
is ingenomen door wintertaling, 
slobeend, watersnip en soms, heel 
bijzonder, een roerdomp.

Vleermuizen
Naast hazen en vossen komen er 
in het gebied ook vleermuizen voor. 
Boven het water kunnen 's nachts 
water- en meervleermuizen jagen. 
Dwergvleermuizen (ruige en gewone) 
jagen vermoedelijk vooral langs de 
dijk, langs de knotwilgen. 

Beschermde status
Een groep leden van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland telt al sinds 2003 
wekelijks alle vogels op en rond het 
Landje van Gruijters. Hierbij tellen ze 
ook de vogels op Nova Zembla en Fort 
Benoorden Spaarndam.
Dat niet alleen de bewoners en enthou-
siaste vogelaars uit Spaarndam en 
Haarlem het gebiedje bijzonder  
vinden, blijkt wel uit de beschermde 
status. Het Landje van Gruijters is 
namelijk onderdeel van het Nationale 
Landschap De Stelling van Amsterdam 
en ligt binnen de Ecologische Hoofd-
structuur.

Andrea Bloem

Het Landje van Gruijters van  
ongeveer 8 ha ligt direct ten noor-

den van Spaarndam en is ingeklemd 
tussen de Liniedijk-Noord, het Fort 
Benoorden Spaarndam en de woon- 
boten aan het Zijkanaal B. Het gebied 
is pas recent bedijkt. Eeuwenlang was 
het onderdeel van de Oer-IJ, die het 
overtollige water uit de veengebieden 
achter de lage kust naar zee afvoerde. 
Met het graven van het Noordzee-
kanaal in de 19de eeuw werd het IJ  
drooggelegd en ontstonden de IJ-polders. 
In de loop der tijd veranderde het 
Landje van Gruijters van een buiten-
dijks gebied in boezemland. Nog steeds 
staat het in verbinding met een klein 
restant van het oude IJ. 

Het Landje wordt extensief beheerd 
door een boer, soms met hulp van een 
groepje vrijwilligers. Schapen grazen 
er onder de populieren en als het land 
droog genoeg is, wordt het beweid met 
een bonte verzameling koeien met 
kalveren.

Wisselende waterstanden
Het is een voedselrijk gebied met 
wisselende waterstanden. In de herfst 
en winter staat het grotendeels onder 
water, in het voorjaar droogt het in  
tot slikken en ondiep water. Daar om-     
   heen staan rietkragen en liggen venige 
landjes. Op de slikken bloeit in de late 
zomer o.a. de bijzondere planten soort 
goudknopje. De overige begroeiing  
laat zien dat de bodem voedselrijk en  
enigszins brak is, met veenwortel, 

Het Landje van Gruijters is voor de vogeldiversiteit in de 

Hekslootpolder en als verzamelplaats van steltlopers in 

het voor- en najaar van groot belang. Het is een speciaal 

gebiedje binnen het omringende veenweidegebied en 

de weilanden in Spaarnwoude. 
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Jaarrondtellingen in de Hekslootpolder

de wintertaling, krakeend en kuifeend veel 

genoteerde soorten. Daarentegen komt de 

slobeend iets minder vaak voor.

Regelmatige  
bezoekers

Van de roofvogels zijn de buizerd en 

torenvalk regelmatige bezoekers van de 

Hekslootpolder. Meeuwen komen in grote  

aantallen voor. Vooral de kokmeeuw, 

zilvermeeuw en stormmeeuw fourageren 

massaal in de Hekslootpolder. Ze slapen 

veelal op het water van de Mooie Nel en 

het Zuider Buiten Spaarne. Hoge aantallen 

zien we ook bij de spreeuw, kauw en in 

mindere mate de zwarte kraai en ekster. 

Deze vogelsoorten wonen en broeden 

In de Hekslootpolder worden regelmatig 

vogels geteld. Hiervoor zijn twee tel

methoden: de BMPtelling en de jaarrond

telling. Over de eerste methode schreef 

Peter Davids in het vorige nummer het artikel 

‘De broedvogels in de Hekslootpolder’.  

In dit artikel ga ik in op de jaarrondtellingen 

in 2013, 2014 en 2015. Bij deze methode 

tellen we alle soorten en aantallen vogels  

in de Hekslootpolder. 

Ruim 120  
vogelsoorten

Voor de tellingen in de afgelopen drie jaar 

gingen 14 tellers, in duo’s of alleen, op pad. 

Zij zagen in die drie jaar 122 verschillende 

vogelsoorten. Ter vergelijking: volgens de 

DBA (Dutch Birding Association) werden er 

in 2014 in Nederland in totaal 500 soorten 

waargenomen.

Belangrijke functie 
voor vogels

Uit de jaarrondtellingen kunnen we con

cluderen dat de Hekslootpolder voor veel 

vogelsoorten een belangrijke functie vervult. 

Zo komen er grote aantallen ganzen die 

hier in het najaar en de winter fourageren. 

Het gaat met name om de grauwe gans en 

kolgans, maar ook om de nijlgans, canadese 

gans en brandgans. Opvallend is dat deze 

laatste, een wat schuwere soort, lijkt toe 

te nemen. Ook voor eenden is de Heksloot

polder van groot belang en dan met name 

voor de smient (6.000 tot 7.000 getelde 

exemplaren) en de wilde eend (2.000 tot 

3.000 getelde exemplaren). Daarnaast zijn 

'Tussen 2013  

en 2015  

telden we 122  

vogelsoorten  

in de  

Hekslootpolder'

veelal in Haarlem, maar komen graag naar 

het buitengebied om voedsel te zoeken. 

Aantrekkelijk  
jachtgebied

De meerkoet, die in het broedseizoen vrij 

onverdraagzaam is tegenover soort 

genoten, verzamelt zich in het najaar en de  

winter in grote groepen in de Hekslootpol

der om te grazen. Buiten het broedseizoen 

zien we ook grote groepen kieviten en 

scholeksters. Andere opvallende soorten 

in de lijst zijn: houtduif, boerenzwaluw, 

huiszwaluw en kramsvogel. Kennelijk is de 

Hekslootpolder voor deze vogels een aan

trekkelijk jachtgebied. Dat geldt ook voor 

lepelaars die afkomen op de rijke visstand 

in de vele ondiepe slootjes. De broedkolonie 

van de lepelaars ligt op zeer korte afstand 

in het bosje van het NoordHollands Land

schap aan de Liede. 

Nieuwkomers zijn de kleine en grote zilver

reiger. De laatste fourageert steeds vaker in 

de Hekslootpolder, evenals zijn soortgenoot 

de blauwe reiger die een dagelijkse gast is. 

Kleine aantallen
Soms tellen we van een soort minder dan 

tien exemplaren. Zo’n telling kan niet tot 

de conclusie leiden dat de soort z’n ‘thuis

haven’ heeft in de Hekslootpolder. Het 

kan toeval zijn zoals de 6 indische ganzen 

die vorig jaar even in de Hekslootpolder 

verbleven. Anders is het bij de waterral die 

een zeer verborgen leven lijdt en waarvan 

we slechts 9 exemplaren zien. De waterral is 

al jaren een vaste broedvogel in de Heksloot

polder. Ook de watersnip wordt onderteld. 

Deze soort houdt zich goed verborgen in 

het gras of in greppeltjes en gaat pas op de 

wieken als je er heel dichtbij komt.

Buiten de jaarrondtellingen om zagen we 

een grote karekiet en driemaal een  

roerdomp. In 2014 zagen we 7 kraanvogels 

en 1 velduil in de lucht. Deze zijn niet 

vermeld omdat ze niet meegeteld mochten 

worden, maar ze zijn het zeker waard 

genoemd te worden.

Jan Meijer

De recente tabellen met vogelsoorten en aantallen vindt u op onze  
website www.hekslootpolder.nl onder ‘Activiteiten-Vogeltellingen’.

  Blauwe reiger in de vroege morgen

Wilde eend (M)

Zilverreiger

Meerkoet

Ekster

Blauwborst (M)

Meerkoet met jong

Smient (V)

Foto's van boven naar beneden van links naar rechts: Herman Tweehuijsen • Willem de Voogt • Kerstin de Haan • Willem de Voogt Foto's, midden: Kerstin de Haan • van boven naar beneden: Willem de Voogt • Willem de Voogt • Kerstin de Haan • Willem de Voogt
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bDoe mee aan de Hekslootpolder fotowedstrijd!

Fotowedstrijd open tot 
15 september
Hoe mooi we de Hekslootpolder ook 

vinden, het is best lastig om daar in 

december en januari veel mooie en 

gevarieerde foto’s te maken. Sneeuw 

en ijs bleven uit waardoor u er geen 

sfeervolle winterfoto’s kon maken en 

alleen winterse beelden uit eerdere 

jaren mogelijk waren. Natuurlijk kunt 

u ‘oude’ foto’s insturen, maar we 

willen u met deze wedstrijd juist 

stimuleren om er met de camera op 

uit te gaan. En dan zijn het voorjaar en 

In het vorige nummer startten we een fotowedstrijd met de belofte om 

de uitslag in dit nummer te vermelden. Het liep anders. U vindt hier geen 

uitslag, maar een nieuwe kans om mee te doen aan de fotowedstrijd.

de zomer aantrekkelijker seizoenen 

dan de winter. Daarom hebben we 

de einddatum van de fotowedstrijd 

uitgesteld tot 15 september 2016.

Wat willen wij zien?
Wij willen in uw foto’s graag zien wat  

u zo aantrekkelijk vindt aan de 

Heksloot polder. Is dat het open 

landschap met Hollandse luchten?  

De vele ganzen en eenden of dat 

mooie bloempje? De herkauwende 

koeien of de strontvlieg op de 

koeienvlaai? De gezelligheid van een 

praatje met andere hondenbezitters 

of wandelaars? Of...?  

Wij zijn benieuwd en zien uw inzen

dingen graag tegemoet!

De prijzen
Het prijzenpakket bestaat uit een 

fotocadeaubon ter waarde van  

1)	€	75	 voor	de	1e	prijs

2)	€	50	 voor	de	2e	prijs	

3)	€	25	 voor	de	3e	prijs

Daarnaast worden de prijswinnende 

foto's geplaatst in het Hekslootnieuws 

en op de website van de vereniging.

uploaden via www.hekslootpolder.nl.  

De bestandsgrootte van een foto is minimaal 2 MB. 

De wedstrijd sluit op 15 september 2016. 

Overige wedstrijdvoorwaarden vindt u op onze site.

Wanneer	u	al	heeft	ingezonden,	verzoeken	wij	u	de	

foto’s	opnieuw	te	uploaden	omdat	er	bij	de	eerste	

inzendingen	 door	 een	 technisch	mankement	 veel	

kwaliteit verloren is gegaan.

De foto dient gemaakt te zijn in of vanuit de 

Hekslootpolder. De Hekslootpolder hoeft niet 

herkenbaar te zijn, ook detailfoto's die genomen 

zijn in of vanuit de Hekslootpolder zijn toegestaan.

Inzendingen worden beoordeeld op originaliteit  

en fotografische kwaliteit. 

U kunt maximaal 5 foto’s insturen door ze te 

WEDstrijDVoorWAArDEn

ook Landschap NoordHolland, onderzoek 

doen naar de kuikenoverleving.

in de Hekslootpolder
De kievit met zijn opvallende kuif is jaar

rond een veelgeziene weidevogel in de 

Hekslootpolder. In de groep van broedende 

weidevogels staat hij al decennia met kop 

op 1, met in de afgelopen drie jaar (na een 

ineenstorting van het aantal territoria in de 

afgelopen twintig jaar) een stabiel aantal 

van circa 20 territoria.

Kerstin de Haan

Sovon	en	Vogelbescherming	Nederland	

hebben	2016	uitgeroepen	tot	‘Jaar	van	de	

Kievit’.	Een	begrijpelijke	keuze	om	zo	extra	

aandacht	te	genereren	voor	deze	prachtige	

weidevogel uit de plevierenfamilie die  

jaar	na	jaar	blijft	afnemen	in	aantal.	Sinds	 

1990 is de populatie met maar liefst 40% 

teruggelopen.	Naar	schatting	ligt	het	 

aantal	broedparen	in	Nederland	nu	tussen	

de 160.000 en 240.000.

‘Bijna bedreigd’
Ook in andere delen van Europa gaat de 

kievit hard achteruit. Reden voor de inter

nationale natuurbeschermingsorganisatie 

IUCN om de status van de variëteit zoals 

wij die in Nederland kennen aan te passen 

naar ‘bijna bedreigd’. Vermoedelijk overle

ven te weinig jongen in de eerste weken; 

een percentage van 60% overleving is 

nodig voor de instandhouding van de soort. 

De intensivering van de landbouw wordt als 

een van de belangrijkste oorzaken voor de 

lage kuikenoverleving aangewezen. Dit jaar 

zullen verschillende instanties, waaronder 

Wist u dat?
de kievit een 

vroege broeder is 

die al in maart 

een nest  

kan beginnen?

de kievit  

bij dreigend  

gevaar in de 

broed periode 

doet alsof hij een 

‘lamme vleugel’ 

heeft om zo 

predatoren als 

vos en hermelijn 

bij het nest weg 

te houden?

de kievit de 

stuntvlieger  

onder de  

weidevogels is  

en tijdens de  

tuimelingen in  

de lucht zijn  

eigen naam  

‘tjoewiet’ roept?
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E S I S O M T S R O K V L I N D E R S

J U N F L U I T E N K R U I D D V T E

T X D U I I R O O D B O R S T J E L H

E A H E J N A T S A K N P E N L R E O

I T N A Z A F T H R K I E F T E Z T N

N N T M G R R E N C N E U L K T W R I

IJ O I T R E H L E D E L O K N S IJ O N

M O I E V G D E K E R P I K F I N W G

T M L E L I E I L O E K S G E D R S K

E E K K R O K U S R I O A R U O A K L

E N IJ M S A J E R N M N L R G S K I A

G A L O B E D R A A K IJ I G W F T R V

R S N O O M E N A E T N E L A IJ U E E

E O A I N O G E B M A G N O L I A I R

V B N S I N A A S A P P E L B O O M A

• BAARS

• BEGONIA

• BOSANEMOON

• DISTEL

• EDELHERT

• EVERZWIJN

• FAZANT

• FLUITENKRUID

• GERANIUM

• HAGEDIS

• HONINGKLAVER

• JASMIJN

• KAARDEBOL

• KARWIJ

• KASTANJE

• KEVER

• KIKKER

• KOEKOEK

• KONIJN

• KORSTMOS

• KROKUS

• LELIE

• LENTEANEMOON

• LIGUSTER

• MAGNOLIA

• MARJOLEIN

• MIEREN

• MIERIKSWORTEL

• ROGGE

• ROODBORSTJE

• SALIE

• SINAASAPPELBOOM

• SPECHT

• SPIN

• STELTLOPER

• TAXUS

• VERGEET-MIJ-NIETJE

• VLINDER

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen een zin.

In de duinen treft men unieke flora en fauna.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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WooRDzoEKER

Zondag 3 April:  Weidevogel-excursie, Hekslootpolder  

b Duur: 2,5 uur 

b VErtrEK: 08.00 uur, infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg, Haarlem. 

Kijker meenemen. Denk om warme kleding. informatie: Peter Davids 0235261853

Zondag 1 MEi:  Weidevogel-excursie, Hekslootpolder  

b Duur: 2,5 uur 

b VErtrEK: 08.00 uur, infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg, Haarlem. 

Kijker meenemen. Denk om warme kleding. informatie: Peter Davids 0235261853

Meer	activiteiten	vindt	u	op	onze	site	www.hekslootpolder.nl	onder	‘Activiteiten	–	Agenda’.
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graag willen dat die in het bestemmings

plan worden opgenomen. Verder moeten 

gemeenten nu in bestemmingsplannen 

aangeven hoe zij de natuurwaarden in de 

ecologische hoofdstructuur gaan ontwik

kelen en beschermen als natuurgebied. Dat 

geldt ook voor het Landje van Gruijters.

De bescherming gaat nog verder, want de 

hele Stelling van Amsterdam heeft de waar

dering van een Nationaal Landschap 

gekregen. Dat is een zelfde soort bescher

ming als bijvoorbeeld de Kennemer Duinen. 

Ook dat zien we natuurlijk graag terug in 

het bestemmingsplan. 

Voorlopig in het gelijk
De rechter heeft ons in een eerste beoor

deling gelijk gegeven. We hopen ook in de 

definitieve uitspraak een goede kans te 

maken, maar dat is natuurlijk aan de 

rechter. Dat zou wel heel mooi zijn, want 

deze rust en foerageergebieden vormen 

prachtige pareltjes aan de rand van de stad 

waarvan veel mensen genieten.

Namens de Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam

Jolijt de Jongh

natuur achteruit
Bij bestudering van het nieuwe bestemmings

plan bleek dat de natuur in het Landje van  

Gruijters minder beschermd zou zijn.  

Het plan maakt het mogelijk om paden aan 

te leggen en bomen, struiken en riet te 

verwijderen. Ook bood het plan veel ruimte 

voor ‘recreatief medegebruik’ en de 

Westbroekplas, de liniewal en andere 

stukjes in de ecologische hoofdstructuur 

kregen uitsluitend een recreatieve bestem

ming, zonder natuurbestemming.  

Het schootsveld en de liniewal van het fort, 

onderdelen van het werelderfgoed van 

Unesco, kregen niet de bescherming die 

daarbij hoort. Dit alles was aanleiding om 

bezwaar te maken tegen het bestemmings

plan en op onderzoek uit te gaan in het 

doolhof van de wetgeving die de bescher

ming van dit alles regelt.

Bescherming werelderfgoed
Gelukkig is er sinds 2012 een wet die  

het werelderfgoed van Unesco beschermt. 

Sindsdien moet een bestemmingsplan 

regels bevatten die aangeven hoe dit ge

beuren moet. Het spreekt voor zich dat we 

Het Hekslootnieuws is een 

uitgave van de Vereniging 

Behoud de Hekslootpolder

rEDACtiEADrEs

redactie@hekslootpolder.nl

sECrEtAriAAt

secretariaat@hekslootpolder.nl

lEDEnADMinistrAtiE

Zaanenstraat 165

2022 CN Haarlem

ledenadministratie@hekslootpolder.nl 

BAnKrEKEninGnuMMEr

NL87 INGB 0005 0389 62

VoorZittEr 

Martin van de Pavert

voorzitter@hekslootpolder.nl

rEDACtiE 

Peter Davids

Kerstin de Haan

Peter van der Mark

Nel Pronk

VorMGEVinG + Dtp

Nora Leungen

DRUK/VERZENDING

Drukkerij Gravé Heemstede 

Oplage: 1.000 ex.

AAn Dit BlAD WErKtEn MEE

Jan Dirk Bol

Jolijt de Jongh

Martha van der Lem

Jan Meijer

Martin van de Pavert

Herman Tweehuijsen

Willem de Voogt

Lida Zaremba

Foto oMslAG

Kerstin de Haan

Grutto bij Landje van Gruijters 

Bezoek ook onze site 

www.hekslootpolder.nl

Bedreigt bestemmingsplan de natuur?

!

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat wel en niet mag 

op welke plaats. Het bestemmingsplan Spaarnwoude 2015 gaat over 

het deel van het Recreatieschap dat in de gemeente Velsen ligt. Fort 

Noord is daaruit gehaald, maar de liniewal, het schootsveld van Fort 

Noord met de Westbroekplas, en ook het Landje van Gruijters vallen 

wel onder het bestemmingsplan. Wat zijn de gevolgen?

Doe mee en maak  
kans op een boekenbon 
t.w.v. € 20!

De overgebleven letters  

van de woordzoeker 

vormen een zin. 

Stuur uw antwoord voor  

31 mei a.s. naar  

redactie@hekslootpolder.nl.

Onder de inzenders  

verloten wij een  

boekenbon van € 20.

 Wat valt er te doen?
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 er in 2015 acht paar rode wouwen hebben 

gebroed in Nederland? 

Alle broedgevallen waren in het oosten en zuid

oosten van het land. Sinds 2010 zijn er elk jaar  

nesten gevonden: 1 paar in 2010, 2011 en 2012,  

2 paar in 2013, 3 paar in 2014 en afgelopen jaar dus 

8 paar. De belangrijkste bedreigingen voor de rode 

wouw zijn: intensivering van de landbouw, wind

molens, boswerkzaamheden, exoten (wasbeer), 

vervolging en vergiftiging. Dat laatste gebeurt via 

aas of dode dieren die al of niet bewust zijn  

vergiftigd. Van de 55 in ons land gevonden dode 

rode wouwen bleken er 45 vergiftigd.

 het vogelparadijs Griend in de Waddenzee 

dreigt weg te spoelen doordat een aangelegde 

‘zandhaak’ door de stroming is verdwenen? 

Omdat in voor en najaar honderdduizenden trek

vogels voedsel op het drooggevallen wad rondom 

Griend vinden en in het broedseizoen tienduizenden 

vogels, waaronder veel grote sterns, hier hun 

jongen groot brengen komt Natuurmonumenten 

nu in actie. Met zand dat vrijkomt uit vaargeulen

onderhoud wordt op Griend nu een beschermende 

vooroever aangelegd. De tijd moet leren of het 

eiland zich in de toekomst zelf in stand kan houden.

Martha van der Lem

 er een nieuwe vlindersoort is ontdekt in 

Nederland? 

Het betreft de dubbelstipsnuituil waarvan er drie 

werden gevonden bij een controle van bunkers op 

vleermuizen. In de bunkers overwinteren naast 

vleermuizen veel dag en nachtvlinders. De dub

belstipsnuituil is een nachtvlinder die zich vanuit 

ZuidFrankrijk uitbreidt in noordelijke richting.

 de middelste bonte specht een van de grootste 

stijgers is onder de vogelsoorten in Nederland? 

Begin deze eeuw koloniseerde deze spechtsoort 

Limburg en iets later Twente dat nu, met 250 

broedende paren, het belangrijkste gebied voor de 

middelste bonte specht is in ons land. Reden van 

de toename is de opwarming van het klimaat, maar 

ook houden ze van bossen met veel dood hout. Veel 

bos in Nederland wordt ouder en beheerders laten 

dood hout steeds meer staan of liggen. Dat levert 

naast nestgelegenheid ook meer voedsel op. Omdat 

spreeuwen vaak nesten van deze soort kraken en 

het met de spreeuw slecht gaat worden er minder 

nesten gekraakt.

 de vuurlibel sinds begin jaren negentig vanuit het 

zuiden ons hele land heeft gekoloniseerd? 

Deze mooie vuurrode libel voelt zich hier thuis door 

de hogere temperaturen, maar ook dankzij het 

steeds schonere water. Door de betere waterkwali

teit zijn vrijwel alle libellensoorten toegenomen.

 veel ringslangen overwinteren in de dijken 

van het voormalige eiland Marken? 

Onlangs heeft Rijkswaterstaat er groot onderhoud 

uitgevoerd en daarbij ringslangdeskundigen betrok

ken. Tijdens de inspectie bleek dat de ringslang 

overwintert in grof puin dat direct onder de basalt

blokken ligt. De gaten en kieren in deze puinlaag 

blijken ideaal om de winter door te brengen. Daarom 

zijn er meer mogelijkheden tot overwintering 

gecreëerd door het aanbrengen van een laag grove 

breuksteen onder de dekstenen. Normaal worden 

alle kieren opgevuld met grind, maar dat is nu 

achterwege gebleven.
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Natuurnieuws: wist u dat ...


