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Natuurwerkdag: aan de slag met de zeis

Plannen Heksloot

Uitnodiging ALV 13 april 2018

Algemene Ledenvergadering
Datum: vrijdag 13 april 2018 - Tijd: 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Plaats:  Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem

Lezing Landje van Gruijters
We beginnen om 19.30 uur met het huishoudelijke gedeelte waarin 

de financiën 2017 en diverse zaken die de polder en/of de Vereniging 

raken, ter sprake zullen komen. Wij hopen dit voortvarend te behan

delen zodat er rond 20.30 uur tijd is voor koffie of thee.

Na de koffiepauze is er een lezing over het Landje van Gruijters, ver

zorgd door Johan Stuart van de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland.

Rond ca. 22.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Uw aanwezigheid wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld!
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Bereikbaarheid in 023
Er is de laatste tijd nogal wat aandacht 

voor de bereikbaarheid in onze omge

ving. Een invloedrijke groep is ‘023 

Bereikbaar’ die een betere doorstro

ming van het autoverkeer wil. Ideeën 

worden gespuid en argumenten aange

dragen om die gedachten kracht bij te 

zetten. De verbreding van de Vondel

weg naar 4baans kwam ook weer ter 

sprake. Niet dat er direct gevaar dreigt 

dat die verbreding er gaat komen maar 

de manier waarop de zaak gepresen

teerd wordt, baarde ons zorgen. 

Bereikbaarheid moet over heel 
Kennemerland gaan
Allereerst de vraag: hoe groot is 023? Is 

dat alleen Haarlem of strekt het zich uit 

over geheel Kennemerland? Dat laatste 

zou het goede antwoord moeten zijn. 

Alle gemeenten in Kennemerland zijn 

aan elkaar gegroeid, de verkeersafvoer 

loopt over de verschillende gemeente

grenzen en het openbaar vervoer en de 

fietspaden eindigen ook niet bij de 

gemeentegrens. We moeten het ruim 

zien. Al eerder is voorgesteld de A9 als 

oostelijke randweg te zien, met een 

boog naar Velserbroek. Die oplossing 

zou regionaal lucht geven aan diverse 

problemen.

Onwaarheden over Schoterbrug
De wijkraden in de binnenstad, Horeca 

Nederland Haarlem, de Industriekring 

en nog enkele andere partijen willen de 

bereikbaarheid van Haarlem verbeteren, 

met name die van het Stadscentrum. Je 

zou denken dat daar dan voorstellen 

voor komen, maar dat is niet wat er in de 

brief staat. Al in het begin van de brief 

staat dat de Schoterbrug weer vierbaans 

moet worden. Volgens het stuk van 

Horeca Nederland is de brug naar 

tweebaans afgewaardeerd door weer

stand van de aangrenzende woonwijk. 

Dat is geheel bezijden de waarheid. De 

brug is nooit bedoeld en gebouwd voor 

vierbaans gebruik. In de brief staan nog 

enkele halve waarheden en gaat het 

vooral over auto’s en vrachtverkeer. 

Een citaat uit de brief naar B&W van 
de groep 023 Bereikbaar:

“De Oudeweg (met intact laten van  
de huidige in- en uitrijdroutes van de 
Sportheldenbuurt) en de Vondelweg 
verbreden; de Vondelweg rechtstreeks 
op de Westelijke Randweg doen 
aansluiten; Plan B: op de Jan Gijzen-
kade ruimte maken t.b.v. een route 
naar de Westelijke Randweg; de brug 
Spaarndamseweg / Vondelweg / Jan 

Gijzenkade verbreden.”

Geen reden tot verbreding 
Vondelweg
Nogmaals, we verwachten geen directe 

dreiging, maar deze oplossingen zijn op 

geen enkele manier onderbouwd; men 

praat elkaar na. De wijkraden van 

HaarlemNoord hebben de verbreding 

laten onderzoeken door de Universiteit 

van Wageningen en de conclusie is 

overgenomen door de Gemeente. Er is 

Van de voorzitter

geen noodzaak voor een verbreding 

van de Vondelweg, het verkeer stroomt 

voldoende door. Het lijkt een oplossing 

voor een probleem, maar er is geen 

probleem. Natuurlijk stroopt het 

verkeer in de spits weleens op, maar 

waar in Nederland is dat niet het geval?

Een verbreding van de weg is ook 

ongewenst. Voor de natuur en de 

bewoners van HaarlemNoord zal het 

grote gevolgen hebben. Veel geluids

overlast door verkeer doordat de 

snelheid hoger wordt en een moeilijk te 

bereiken recreatiedeel van de Heksloot

polder. Voor de dieren in de Heksloot

polder /Jan Gijzenkade zal het ook 

gevolgen hebben: een zeer brede weg 

die de oversteek belemmert en ver 

doordringend geluid over de weilanden.

Zorgen over bereikbaarheid niet 
afwentelen op Noord
We begrijpen de zorgen over de 

bereikbaarheid van Haarlem, zeker die 

in het centrum, maar schuif de proble

men niet door naar HaarlemNoord. 

Zeker niet met onjuiste argumenten en 

hele of halve onwaarheden.

Martin van de Pavert

b
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b

b
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Agenda
1. Opening en mededelingen

2.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 april 2017  

Deze zullen ook worden uitgereikt op de vergadering 

3. Financiën

 • exploitatierekening en balans 2017

 • begroting 2018

 • verslag van de kascommissie

 • benoeming van de kascommissie voor 2018

4.  Kort overzicht van de activiteiten van de diverse  

werkgroepen in het afgelopen jaar.

5. Rondvraag

- Pauze

6.  Een interessante lezing van Johan Stuart van de Vogelwerkgroep 

ZuidKennemerland over het belang van het Landje van Gruijters

7. Sluiting

Graag wil het bestuur u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 

op vrijdag 13 april a.s. in het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg.
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Huiszwaluw verzameld klei voor zijn nest

 8   Jaar van de Huiszwaluw

10  Colofon 

10 Puzzel

11 Plannen Heksloot

 12  Natuurweetjes
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Eerste natuurwerkdag succesvol

Aan de slag met de zeis
Het was een van de allerkoudste dagen 

van afgelopen winter en ook de 

windkracht was fors, maar daar lieten 

Op zaterdagochtend 24 februari verzamelde een enthousiaste groep natuurliefhebbers  

zich om aan de slag te gaan met natuuronderhoud in de Hekslootpolder.

de vrijwilligers zich gelukkig niet door 

uit het veld slaan. Landschap Noord

Holland had gezorgd voor het beno

digde gereedschap waaronder meer

dere seizen, want er moest veel riet 

afgesneden worden. Voor enkele 

vrijwilligers was dit de eerste keer dat 

ze de zeis hanteerden, maar zodra ze 

de slag eenmaal te pakken hadden ging 

het vrij snel.

Meer zicht voor weidevogels
Achter op het land, dat gepacht wordt 

door een boer, werd een flinke 

verwilderde bramenstruik weggehaald. 

Samen met het riet dat is afgesneden 

moet dit zorgen voor een beter 

overzicht voor de weidevogels die zich 

hier hopelijk weer zullen laten zien en 

ook gaan broeden. 

Grindeilandjes opschonen
Bij de Klutenplas werd een poging 

gewaagd om de grindeilandjes op te 

schonen maar door de vorst kon het 

onkruid niet met wortel en al worden 

verwijderd. Ook de ganzenuitwerp

selen konden helaas niet worden 

weggespoeld. Op een later moment  

zal deze klus weer worden opgepakt.

Werken in de polder

Veel werk verzet
Na een paar uur werken was er even 

tijd voor koffie en thee met verse vlaai; 

daarna ging de groep nog even door. 

Vanwege het gure weer werd eerder 

Foto's: Jan Dirk Bol • Groepsfoto: Nora Leungen

gestopt met de werkzaamheden dan 

gepland, maar al met al was het wel een 

geslaagde dag waarbij er veel werk verzet  

is. Namens de Vereniging, alle vrijwil

ligers heel erg bedankt voor jullie hulp!

Vossenrasters in de polder
Een week na de natuurwerkdag werd 

door een groep vrijwilligers samen met 

Landschap NoordHolland gestart met 

het plaatsen van drie elektrische vossen 

 rasters. Deze interventie op een paar  

plekken in de Hekslootpolder is bedoeld 

om de weidevogels een grotere kans te 

geven op het succesvol uitbroeden van 

hun eieren, en ook om daarna de pullen 

beter te beschermen tegen predatie van  

de vos. Uiteindelijk bleek een extra dag 

nodig om de rasters te plaatsen en aan 

te sluiten. En nu maar hopen op een 

succesvol broedseizoen!

Zou je het ook leuk vinden om een keer mee  

te helpen? Meld je dan aan bij Peter 

Davids via secretariaat@hekslootpolder.nl

Kerstin de Haan

b
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Kwikstaart

Nijlgans met jongen

Lepelaar

Kauw
De meest recente tellingen kunt u vinden op www.hekslootpolder.nl

Foto's: van boven naar beneden: Kerstin de Haan • Kerstin de Haan • Willem de Voogt • Jan Dirk Bol  Foto's: Panorama boven: Martin van de Pavert • beneden: Jan Dirk Bol

Bijzonderheden in 2017
tellingen van belang. Tevens worden de 

weidevogels door de weidevogelcoördinator 

Andries Kamstra ook nog gemonitord in het 

broedseizoen. De vereniging ‘Behoud de 

Hekslootpolder’ werkt samen met boven

genoemde partijen en organiseerde eind 

februari een natuurwerkdag op dit gebied.

Terrein boer Dijkzeul
Op het terrein van boer Dijkzeul staat een 

agrilaser in de periode van 1 juli tot medio 

maart. Dijkzeul heeft deze laser geplaatst 

om het grazen van ganzen tegen te gaan. 

Duidelijk is dat de laser ook andere vo

gels verjaagt. Om zicht te houden op dit 

verschijnsel worden de vogels apart op dit 

stuk weiland geteld. Aangezien dit het eer

ste jaar is geweest dat er in 5 gebieden is 

geteld, kan pas eind 2018 een vergelijking 

worden gemaakt tussen deze gebieden.

Wijziging telgebieden
Voorheen werd er in 3 gebieden geteld. Dit 

jaar in 5 omdat de Oude Spaarndammerpol

der (OSP) opgesplitst is in OSP en OSP nieuw. 

In de Hekslootpolder wordt het land van 

boer Dijkzeul apart geteld. Hieronder lees je 

het waarom van de twee ‘nieuwe’ gebieden.

OSP nieuw
Dit is de strook weilanden rechts van het 

Assendelvervoetpad achter de Klutenplas 

tot de Nieuwe Rijweg. Deze velden worden 

nu apart aangegeven omdat de gemeente 

binnen het Ecologisch beleidsplan Haarlem 

middelen beschikbaar gesteld heeft om  

dit gebied voor weidevogels zo geschikt  

mogelijk te maken. Landschap Noord 

Holland heeft een beheerplan geschreven 

om dit gebied te optimaliseren.

Om de voortgang te kunnen meten zijn deze

Jaarrondtelling 2017 in de Hekslootpolder

Sinds 1 januari 2017 
coördineer ik de 

jaarrondtellingen in de 
Hekslootpolder. Ik heb 
dat overgenomen van 
Jan Meijer, die het 13 jaar 
heeft gedaan. Allereerst 
veel dank voor al het 
werk gedurende al deze 
jaren, Jan!

b  Wie ben ik?
Ik, Annegreet van Arkel, 
verhuisde in december 
2016 naar Haarlem en had 
nog niet eerder van de 
Hekslootpolder gehoord. 
Ik ben direct lid geworden 
van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland. In de 
eerste Fitis van 2017 las 
ik over de coördinatie en 
dat Jan deze taak wilde 
overdragen.  
Ik vond het essentieel 
dat de tellingen werden 
voortgezet en om deze 
reden heb ik deze overge-
nomen. Dat wil overigens 
nog niet zeggen dat ik nu 
een goede kennis van de 
Hekslootpolder heb. Met 
hulp van Jan doe ik een 
poging om een verslag 
te geven van de tellingen 
van het afgelopen jaar.

In 2017 zijn er 98 verschillende soorten vogels geteld in het totale gebied. Hieronder ziet 

u een verdeling van het totaal aantal getelde vogels over alle gebieden.

De top 10 van de meeste geziene soorten: Grauwe Gans, Meerkoet, Smient, Wilde Eend, 

Spreeuw, Kokmeeuw, Nijlgans, Kauw, Kievit en de Kolgans. Hele telling? Zie onze website. 

Bijzondere waarnemingen
Deze waarnemingen zijn bijzonder, omdat…

De Dodaars werd in de beginjaren van de 

tellingen wel steeds gezien, maar na 2009 

steeds minder. In de beginjaren werd hij 2 

tot 3 keer gezien en afgelopen jaar 9 maal. 

De Koereiger  gezien en gefotografeerd 

door Alie Postma  werd in 2017 voor het 

eerst gezien in ons gebied. Oorspronkelijk 

een soort die veel waargenomen is in 

Afrika, Spanje en Zuid Frankrijk. Er lijkt 

sprake van een opmars naar Nederland; een 

paar broedgevallen zijn reeds bekend. Hij 

foerageert ook op soortenrijke weilanden 

met weinig vee, op gebieden waar muizen, 

insecten en kikkers zich voort kunnen 

planten. Vanuit de verte lijkt de Koereiger 

op een Lepelaar of Zilverreiger.

De Smelleken werd dit jaar gezien, voor 

het eerst sinds 2013.

Het IJsvogeltje wordt sinds 2007 elk jaar 

gezien. Tussen 2001 en 2007 is ‘ie niet 

waargenomen. 

Ditzelfde geldt voor de Zwartkop. 

De Ooievaar werd vorig jaar 3 maal en in 

2014 ook 1 maal gezien. 

Op naar de volgende telling
Ik hoop u een kort overzicht te hebben 

gegeven over de jaarrondtellingen. Hopelijk 

kom ik volgend jaar beter beslagen ten ijs 

wat betreft het trekken van vergelijkingen 

met de nieuwe telopdeling van het gebied.

Annegreet van Arkel 

Ooievaar

 Heksloot Dijkzeul OSP Kluten plasje   OSP nieuw Totaal

 18.556 6.786 4.381 386 47 30.156

 Soort Heksloot Dijkzeul OSP Plasje OSP nieuw Totaal

 Dodaars 9 0 0 0 0 9

 Koereiger 1 0 0 0 0 1

 Ooievaar 1 0 0 0 0 1

 Pijlstaart 0 0 0 0 3 3

 Smelleken 1 0 0 0 0 1

 IJsvogel 2 0 1 0 0 3

 Kleine Plevier 1 0 2 2 0 5

 Kwikstaart 1 0 0 0 0 1

 Zwartkop 1 0 0 0 0 1

Bijzondere waarnemingen
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Vijftig nesten
De kolonie aan de Vondelweg bestaat 

uit zo’n 24 door de zwaluwen zelf ge

bouwde kleinestjes en 25 kunstnesten. 

Deze zijn geplaatst door de Woning

bouwvereniging na een schilderbeurt 

waarbij alle nesten weggehaald 

moesten worden. Gelukkig ging dit in 

goed overleg en is de kolonie in stand 

gebleven. 

Als de zwaluwen in april of mei 

terugkomen uit Afrika zijn ze enkele 

weken bezig met bouw en herstel van 

de nesten. Klei halen ze uit de sloot

randen in de polder. Vervolgens zijn 

ze tot in augustus bezig met broeden 

en het grootbrengen van de jongen. 

Eén, twee en soms zelfs drie broedsels 

hebben ze per jaar.

Bloeiende kolonie
De Vondelwegkolonie doet het dus goed. 

Dat is wel minder geweest (zie grafiek). 

Kolonie aan de Vondelweg doet het goed
Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. En omdat de grootste kolonie Huis-

zwaluwen van de regio Zuid-Kennemerland in de Heksloot gevestigd is, mag aandacht 

voor deze soort hier niet ontbreken. De zwaluwen broeden tegen de gevel van huizen in 

de bocht in de Vondelweg. Dit is een strategische plek want ze hebben aan drie kanten 

de polder om zich heen. Hier vangen ze heel veel vliegen, muggen en andere insecten. 

Vrijwilligers: Studie naar Huiszwaluw 
b  Dit jaar staat in het teken van de Huiszwaluw. 

Vogelbescherming en Sovon organiseren dit jaar een 

grote landelijke neststudie met vrijwilligers. Wat is 

het nestsucces en hoe verschilt het tussen regio's?

Beïnvloeden nestplaats en omgeving (voedsel) dit 

succes? Hoe zit het met het aandeel tweede legsels? 

Help je mee? Kijk op www.jaarvandehuiszwaluw.nl  

Voor meer informatie: j.stuart@planet.nl

Foto: Joke Huijser-Spekken Foto's: links boven: Pieter Visser • links onder, midden, rechts boven en onder: Johan Stuart

Jaar van de Huiszwaluw

Eerst zaten ook enkele paartjes in 

omringende straten, nu zijn ze allemaal 

geconcentreerd aan de Vondelweg 

nummers 364 tot 374. Huiszwaluwen 

houden echt van gezelligheid. Ze 

komen niet zomaar uit de lucht vallen, 

maar het zijn zeer waarschijnlijk vogels 

die zich hebben verplaatst vanaf de  

kolonie bij boerderij Het Anker in Velser

broek naar de Vondelweg (zie grafiek). 

In Velserbroek werden in de periode 

van de ‘zwaluwverhuizing’ de laatste 

huizen neergezet juist rond boerderij 

Het Anker. Aan de Vondelweg zaten ze 

nu dichter bij hun voedsel.

Telling van de zwaluwen
De kolonie wordt jaarlijks geteld door 

leden van de Vogelwerkgroep Zuid

Kennemerland. Die tellen in heel 

ZuidKennemerland en de Haarlem

mermeer. De Vondelwegkolonie was in 

2017 de grootste in de hele regio. Dat 

de kolonie het zo goed doet, is bijzon

der omdat de soort bijna overal uit 

onze steden is verdwenen: de lucht is 

te vies en er zijn te weinig insecten. De 

Vondelwegkolonie doet het dan ook 

alleen maar zo goed dankzij de 

nabijheid van de Heksloot waar ze de 

insecten vinden die ze nodig hebben.

Vrolijke zomergasten
Veel bewoners aan de Vondelweg zijn 

blij met de kwetteraars die de zomer 

komen opvrolijken, enkele bewoners 

zien de zwaluwen echter liever vertrek

ken. Ze zeggen last te hebben van hun 

poepjes. Dit wetende heb ik voorge

steld in de buurt een Huiszwaluwtil te 

plaatsen. Het terrein van het Vogelhos

pitaal leende zich daar goed voor en 

het paste mooi in het plan van de 

gemeente Haarlem om allerlei ecologi

sche projecten in de stad te realiseren. 

Vrijwilliger gezocht

De plankjes onder de nesten 

moeten elk jaar even schoon 

gemaakt worden. Wie zou dat 

met een ladder en een plamuur-

mes in september willen doen? 

Zo ja, neem dan contact op met 

de auteur: j.stuart@planet.nl

Grafiek: Aantal nesten van huiszwaluwen Vondelweg en Boerderij Het Anker, 1985 – 2017.

Als de zwaluwen in april  

of mei terugkomen uit 

Afrika zijn ze enkele weken 

bezig met bouw en  

herstel van de nesten

Landschap NoordHolland bouwde de 

til in opdracht van Spaarnelanden. 

Dergelijke tillen staan al in heel 

Nederland en blijken na enige tijd vaak 

een succes. De til aan de Vondelweg 

zie ik als een reservebroedplaats die 

over enige tijd vast bezet is.

Johan Stuart

Hartelijk dank aan: Tom van den Boomen, Eef van 

Huijssteeden, Annemiek Huneker en Marjolein 

Verdam. En dank aan het Vogelhospitaal voor het 

beschikbaar stellen van hun grond.
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Het Hekslootnieuws is een 
uitgave van de Vereniging 
Behoud de Hekslootpolder
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redactie@hekslootpolder.nl
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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 

3962 MC  Wijk bij Duurstede 

Oplage: 1.000 ex.

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE
Annegreet van Arkel

Jan Dirk Bol

Joke Huijser-Spekken

Andries Kamstra

Martha van der Lem

Martin van de Pavert

John Stuart

Ger Tik

Pieter Visser

Willem de Voogt

FOTO OMSLAG
Nora Leungen

Natuurwerkdag: Hans Olsthoorn 

maait het riet

Bezoek ook onze site 
www.hekslootpolder.nl

Weidevogels in de Hekslootpolder:

b

Weidevogels in de Hekslootpolder:

Zwaaien we de laatste grutto binnenkort uit of…?

Geld voor reddingsplan
De gemeente Haarlem heeft afgelopen 

jaar geld ter beschikking gesteld voor 

een laatste poging om de weidevogel

stand te herstellen. Op basis daarvan 

is met een aantal betrokken partijen 

een plan gemaakt dat vanaf dit voorjaar 

operationeel wordt. 

Vos bejagen en weren
De kern van het plan is het terugdringen 

van predatie door vossen. Hoewel de 

vos al sinds jaar en dag bejaagd wordt in 

de Heksloot moet deze jacht effectiever 

worden. Probleem is dat er rond het 

gebied veel droge dekking aanwezig is op 

bijvoorbeeld de Noorder begraaf plaats 

en het Munitiebos. Door toepassing van 

een aantal kunstburchten denken we 

dat bejaging effectiever kan worden. 

Daarnaast willen we proberen met 

elektrische rasters de vos uit twee 

broedgebieden te weren. Op kleine 

schaal zijn mooie successen met deze 

methode behaald, maar het is de vraag 

of de vegetatie en het reliëf deze 

methode ook mogelijk maakt in de 

Heksloot. Zie ook het artikel 'Werken in 

de polder' in dit blad.

Minder riet groter broedgebied
In het kerngebied, enkele percelen 

tussen het Assendelvervoetpad en de 

Liniesloot, gaan we ook de rietopslag 

langs enkele percelen verwijderen om 

meer broedgelegenheid te bieden. 

Onderhoud van de plasjes in de hoek 

van de Noorderbegraafplaats staat ook 

gepland: voor weidevogels is openheid 

van het landschap van wezenlijk belang. 

De Hekslootpolder was altijd een El Dorado voor de liefhebber van weidevogels met op z’n hoogtepunt 

midden jaren ‘90 wel 70 paar grutto’s en 100 paar kieviten. Van de overgebleven 2 paar grutto’s  

heeft 1 stel afgelopen jaar nog 1 of meer vliegvlugge jongen geproduceerd, maar daar houdt het dan 

ook mee op. Zonder ingrijpen is het ieder voorjaar weer afwachten of we het karakteristieke geluid van 

onze Nationale Vogel weer zullen horen. 

Verder willen we een stukje plasdras 

creëren aan de westkant van het voetpad. 

Doet u ook mee?
Kortom, een heel pakket maatregelen 

waarvan we al doende zullen merken wat 

het oplevert. Maar ook uw bijdrage kan 

helpen! Op zaterdag 24 februari was er een 

werkactie waarbij we onderhoud pleeg 

den en de Klutenplas hebben geschoond.

Opgeven voor toekomstige  

werkzaamheden kan bij Peter Davids: 

secretariaat@hekslootpolder.nl 

Daarnaast zoeken we vrijwilligers voor 

het onderhouden van de inmiddels 

geplaatste vossenrasters.  

Stuur uw belangstelling naar Martijn 

Struijf: m.struijf@natuurlijkezaken.nl

                                             Andries Kamstra

D E Z D V E M N E L A D E I S O R E P

L U A N A T I O N A A L P A R K W L E

E D N A Z S L W A N D E L P A D A W N

J R D T K U I A N R E V D M L N M E E

F V W S E R T R E E P R P I T N N S G

L O E D T N A Z A F E E W E N N S P R

A U G L Z IJ I M N D R T N Z E E L E E

K W E I U U R E R E R S G D K E E N B

E F N W B W T E N E O M G E C R G D S

E I T A V R E S B O N E R E I M O I R

R E D I E H R Z R S I E O W N E V E A

C T H E E E R T O L I R O U K L F F A

K S H B V T E O V O T D M L C O O I H

N E T IJ E N I Z W S M U E E I M O M C

B N V L O H N E N IJ N O K V P E R N S

• BEHEER

• BEHEERDER

• BUIZERD

• EPE

• ERMELO

• EROSIEDALEN

• FAZANT

• HEIDE

• KAMPEREN

• KONIJNENHOL

• LOENERMARK

• MIERENOBSERVATIE

• MILITAIR TERREIN

• NATIONAAL PARK

• OUD-REEMSTERVELD

• PICKNICKEN

• PLANTENSOORTEN

• REEKALFJE

• ROOFVOGELS

• RUST

• SCHAARSBERGEN

• STROE

• VELUWE

• VELUWEZOOM

• VIJVERS

• VLIEGDENNEN

• VOUWFIETSEN

• WANDELPAD

• WESPENDIEF

• WILD

• WILDSTAND

• ZAND

• ZANDWEGEN

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

De Veluwerandmeren zijn zeer geschikt om in te zwemmen.
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    Ook lid worden? 
Draagt u onze vereniging een warm hart toe, maar bent u nog geen lid? Hoe meer leden 

wij hebben, des te groter onze invloed is als gesprekspartner bij de gemeente Haarlem 

en het recreatieschap Spaarnwoude.

Voor € 5 per jaar bent u al lid. Uw gezinsleden kunnen dan lid worden  

voor slechts € 1 per gezinslid per jaar. 

Kijk voor meer informatie op www.hekslootpolder.nl  
onder Aanmelden.

b
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 de bever geen winterslaap of -rust kent?

Bevers moeten dus wel eten. Daarom leggen ze een 

wintervoorraad aan. Ze slepen afgeknaagde takken 

van bomen en struiken naar hun burcht. Als er geen 

dikke ijslaag is foerageert de bever in de omgeving 

op bast en twijgen van bomen en struiken. De bever 

slaat ook vet op in zijn lichaam en vooral in zijn 

staart. Dat vet kan tot 50%  

toenemen in de winter.

 sommige grote zoogdiersoorten zoals de 
bruine beer een winterrust houden?  

Zij verliezen minder warmte omdat ze een kleiner 

lichaamsoppervlak t.o.v. hun lichaamsinhoud heb-

ben. Daarnaast kunnen zij door hun grote lichaam 

een grotere vetreserve opbouwen. Een sterke 

verlaging van hun lichaamstemperatuur is dus niet 

nodig. Een winterruster wordt gedurende de winter 

ook af en toe wakker om nog even wat bij te eten.

 dieren een winterslaap en een winterrust 
kennen?  

Het zijn vooral de kleinere soorten die een winter-

slaap houden, zoals egel, hazelmuis en vleermuis. 

Deze kleine dieren hebben in verhouding tot hun 

lichaamsinhoud een groter lichaamsoppervlak dan 

grotere dieren. Dat betekent dat zij sneller afkoelen 

wanneer het winter wordt. Deze winterslapers 

verlagen hun lichaamstemperatuur tot enkele 

graden boven het vriespunt waardoor hun hartslag 

en ademhaling enorm vertraagt en  

ze nog meer energie besparen.

 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.

 er deze winter 583 overwinterende  
ooievaars in ons land zijn geteld? 

Meer dan in 2017, minder dan in 2016. De Stichting  

Ooievaars verwacht dat, als alle tellingen zijn ver-

werkt, de einduitslag nog wat hoger zal liggen.

                                   Martha van der Lem

 de grijze zeehond een belangrijke  
predator is van onze kleinste walvissoort, 
de bruinvis?

Enkele jaren geleden spoelden steeds meer dode 

bruinvissen aan op de Noordzeestranden. Uit een 

analyse van de wonden bleek dat deze toegebracht 

waren door de grijze zeehond, een grotere soort 

dan onze vertrouwde gewone zeehond. Uit een 

recente studie naar bruinvissen in de Oosterschelde 

blijkt nu dat zij de aanvallen van de grijze zeehond 

kunnen overleven en dat de toegebrachte  

wonden volledig kunnen genezen.

Natuurnieuws: wist u dat ...


