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Het jaar liep heel anders dan verwacht en zelfs nu, eind oktober, staat de wereld 

nog op zijn kop. Alle vrijwilligersgroepen moeten nu hun activiteiten heel anders 

inrichten of zelfs stopzetten. Zelfs het vergaderen moet digitaal. Zoom, Teams, 

Skype, enzovoort, ik heb ze allemaal langs zien komen. De postbussen van mijn 

e-mailaccounts lopen over, alles digitaal. “Hou me op de hoogte”, is een veel 

gehoorde kreet in verenigingsland. “Laat me weten wanneer je me nodig hebt”, 

een andere. Van veel leden kennen we alleen het e-mailadres niet. We willen 

dus wel, maar kunnen niet. Per post informeren is niet meer te doen: te duur en 

te arbeidsintensief. Op onze website kunt u uw e-mailadres opgeven. Lukt dat 

niet, geef het dan door aan de secretaris. U helpt ons ermee..
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Ledenvergadering
Investeren in kwaliteit was een item in 

mijn vorige voorwoord. Dat is dit jaar 

echt in gang gezet. Wij wilden u daarover 

informeren in de Ledenvergadering van 

14 april, maar die kon geen doorgang vin-

den. “Dan verschuiven we de vergadering 

door naar oktober”, was de oplossing. 

We weten nu beter. De oplossing is een 

digitale. We willen binnenkort via een 

e-mailbericht een link naar u sturen. De 

link laat u dan een presentatie van de 

Ledenvergadering zien. Simpeler dan een 

geschreven versie. 

Investeren in broedresultaten
De investering in het broedgebied van 

de Hekslootpolder is overigens bijzonder 

succesvol geweest. De Gemeente, Land-

schap Noord-Holland, de boeren en veel 

andere groepen zijn zeer positief over 

onze bijdrage aan het geheel. We hebben 

iedereen weer ‘aangejaagd’; de Heksloot 

wordt weer zeer serieus genomen. De rol 

van Andries Kamstra, Weideregisseur, en 

Martijn Struijf, Natuurlijke zaken, en onze 

secretaris Peter Davids mag daarin niet 

onbenoemd blijven. Het is soms moeilijk 

positief te blijven, want de hoop op zeer 

goede broedresultaten laat zich niet 

afdwingen. Het nestresultaat zal in de 

komende jaren op moeten bouwen.  

Meer hierover in de presentatie.

Knabbelen aan de grenzen
De grenzen van ons gebied, de Heksloot-

polder, zijn altijd kritisch geweest. Daar 

wordt als eerste aan geknabbeld omdat 

het een soort niemandsland is. Langs de 

Vondelweg loopt bijvoorbeeld een strook 

gras met een dijklichaam. Enkele keren 

per jaar wordt het ‘geklepeld’: gemaaid, 

gehakt en het haksel teruggegooid. 

Vanuit onze leden en de wijkraden in de 

omgeving is het maaibeleid nogal droevig. 

Het is goedkoop, maar niet erg vriendelijk 

voor de biodiversiteit. Peter Davids en 

Dick Kortekaas hebben hun enthousiasme 
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Van de voorzitter

daar ook op gericht en sinds kort mogen 

we in die strook een klein gebiedje 

beheren. Eveneens een investering in 

de toekomst, als er meer bloemen en 

insecten komen. Doen we ook weer wat 

voor de vogels en de natuur. Uw ‘handen’ 

blijven daarbij noodzakelijk.

Bestuurszaken
Fons, ons bestuurslid die de ledenadmini-

stratie bijhield, moest plotseling stoppen 

door een vervelende ziekte. Binnen het 

bestuur moesten we snel schakelen om dat 

weer op te vangen. Niet alles is goed over-

genomen; we zijn nog aan het bijwerken. 

Gelukkig bleek Adrie, onze penningmeester, 

bereid zijn bestuursfunctie voort te willen 

zetten; het gat in het bestuur zou anders 

erg groot worden. We zijn Adrie er dank-

baar voor. Een ander bestuurslid die al heel 

lang meedraait, wil ook graag de taak 

aan anderen overdragen. U voelt al waar ik 

naartoe wil: we zoeken uitbreiding binnen 

onze bestuursgroep. Vele handen maken 

licht werk geldt ook binnen het bestuur. 

Wij zijn als bestuur nooit erg ‘op de 

centen’ geweest. Als een lid niet betaalde, 

dan gingen we niet gauw tot een royement 

over. Door de overname van de functies 

in het bestuur zijn we wel het zicht op wat 

betalingen kwijtgeraakt. Wilt u nakijken 

of u al aan uw financiële verplichtingen aan 

onze vereniging heeft voldaan?  

Bij voorbaat dank.

Martin van de Pavert
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Foto : Peter Davids

Waterhoentje 

De vereniging draait op vrijwilligers. Wil je jouw 
competenties beschikbaar stellen voor het behoud van 
de Hekslootpolder? Lees dan verder.  
Want wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.  

 secretaris
Wegens een overbelast bestuurslid zoeken we een enthousiast en 
betrokken secretaris die de agenda's en besluitenlijsten van de 3 à 4 
jaarlijkse bestuursvergaderingen wil opstellen. Tevens het regelen van 
de locatie voor de jaarlijkse ALV-vergadering en van de presentatie  
voor deze avond. En die zich geroepen voelt om ook incidenteel bij  
een marktkraam te staan of bij andere activiteiten te assisteren.

 bioloog | ecoloog | natuurbeheerder   
De Hekslootpolder omvat veel natuur dat geïnventariseerd en onder-
houden moet worden. Hierbij speelt het beheer van de weilanden, 
paden, sloten en rietvelden een belangrijke rol. Daarnaast is 
natuurontwikkeling ook een speerpunt. Dus heb je kennis over  
planten (en dieren), dan ben je van harte welkom om te helpen bij  
het in kaart brengen van de natuur.

Zin om een bijdrage te leveren? Meld je dan aan op onze 
website www.hekslootpolder.nl > over ons > vacatures

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een 'bestuursuitje'  
te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een 
mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Steun onze vereniging de Hekslootpolder

Handen-uit-de-mouwen

 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 het kopje > Aanmelden.
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Foto's : Nico Jonker en Dick MelmanFoto : Peter Davids

Een ranonkel…
Die behaarde boterbloemen (Ranunculus 

sardous) troffen we aan in een laag en dus 

nat perceel. Daar stonden er duizenden. 

De behaarde boterbloem behoort tot 

de ranonkelfamilie van dichtgeslagen en 

opengetrapte, vochtige grond. Juist toen 

de vochtige grond droogviel, groeiden ze 

massaal uit, zoals je op de foto kunt zien. 

De bloemen kleuren zwavelgeel en zijn 

daardoor wat fletser dan andere boter-

bloemen.  De kelkblaadjes zijn teruggesla-

gen en liggen tegen de bloeistengel.

Aan de kust en de oevers
In West-Nederland is de behaarde boter-

bloem een kustsoort op (voormalige) 

brakke gronden Ze groeit veel op Texel, 

de Kop van Noord-Holland, het Deltage-

bied en langs de voormalige Zuiderzee 

bij de monding van de Eem. Meer landin-

waarts zijn er kleinere groeiplaatsen rond 

Uitgeest en Castricum en dus ook nabij 

Spaarndam. De gemene deler van deze 

Bijzondere planten in de Hekslootpolder

plaatsen is dat ze samenvallen met de 

oevers van het oude Oer-IJ.

In de plantenlijst van het standaardwerk 

‘Gezien de Hekslootpolder’ uit 2005 (Van 

den Boomen e.a.) wordt de behaarde 

boterbloem opmerkelijk genoeg niet 

genoemd. Wel staat ‘ie in de Atlas van 

de Noord-Hollandse Flora uit 2014. Rond 

Spaarndam gaat het om verschillende 

kilometerhokken.

Of de behaarde boterbloem algemener 

voorkomt is niet duidelijk. Het is goed 

mogelijk dat ze profiteert van de droge 

zomers. De meestal eenjarige boterbloem 

kiemt op open, voedselrijke plaatsen; en 

die waren er de afgelopen jaren volop in 

de verdroogde graslanden.

Gezien: bijzondere planten
Al met al leverde het vogelonderzoek een 

aantal bijzondere plantenwaarnemingen 

op. De gemene deler is dat ze gebonden 

zijn aan de overgang van de hogere 

strandwal naar het lage zeekleigebied. 

In hun verspreidingspatroon schemeren 

de oevers en randen van het oude Oer-IJ 

door. Een geschiedenis die opgeslagen is  

in de bodem en die door het agrarisch 

gebruik zichtbaar is gebleven. Door het 

maaien en afvoeren van het gewas, het 

weiden met vee en het schonen van slo-

ten – en dat eeuwen lang – komen kleine 

verschillen in de ondergrond tot uiting in 

de samenstelling en de ruimtelijke ver-

spreiding van de vegetatie. En bij een niet 

te overdadige mestgift en een bescheiden 

drooglegging kan dat zo blijven. Laten we 

de boeren daarbij ondersteunen, zowel 

in de Hekslootpolder zelf als bij het ‘grote 

beleid’ van de natuurinclusieve landbouw.

Nico Jonker en Dick Melman

Behaarde boterbloemen in een perceel wat lange tijd plas-dras stondMoerasmuur 

Muizenstaartje

In het voorjaar onderzochten we in de Hekslootpolder graslanden op de geschiktheid voor weidevogels.  
Een onverwachte bijvangst van het onderzoek was de vondst van vier bijzondere plantensoorten.  

We troffen ze aan in de perceelranden en aan slootkanten in het noordelijk deel van de Hekslootpolder.  
Eén van de vier is een boterbloem, een behaarde boterbloem…

Aandacht voor vogels én  
voor beestjes en plantjes

 We hebben dit jaar weer 

met behulp van vrijwilligers de 

nodige standaardwerkzaamheden  

verricht in de Hekslootpolder. 

Wat zoal?

Jaarlijkse en eenmalige 
werkzaamheden
De belangrijkste klussen waren het opho-

gen van de haag om de Klutenplas met 

wilgentakken van fort Bezuiden Spaarn-

dam, het opschonen van de grindeilandjes, 

het plaatsen en weghalen van de vos-

senrasters en de jaarrondtellingen van de 

vogels. Maar we voerden ook eenmalige 

projecten uit zoals het aanbrengen van 

nieuw worteldoek en het opnieuw laten 

aanbrengen van grind op de eilandjes door 

Landschap Noord-Holland (LNH). Dankzij 

de ‘Betrekken bij Groen’-subsidie van de 

Provincie Noord-Holland t.w.v. € 850,00 

konden we tuingereedschap aanschaffen 

om het ecologisch maaibeheer langs de 

Vondelweg, ter hoogte van de Muider-

slotweg, te kunnen uitvoeren. 

Naast vogels ook het groen
Na ons vele jaren gefocust te hebben op 

de vogels - en met name de weidevogels 

- zien we om ons heen steeds meer vraag 

naar ecologisch maaibeheer en biodiver- 

siteit. We proberen de boeren hier ook 

in mee te nemen, maar die hebben hun 

eigen belangen in deze. Dus wanneer  

het niet grootschalig kan, willen we  

dit kleinschalig oppakken en bieden we 

tevens ge legenheid aan omwonenden en 

anderen om lekker buiten in de natuur te  

werken en hun steentje bij te dragen.

Ecologisch beheer
In samenwerking met het Recreatie-

schap Spaarnwoude zijn er borden met 

‘ecologisch maaibeheer’ rond het perceel 

geplaatst om te voorkomen dat de 

reguliere hovenier er gaat klepelen. Op 

advies van Rein Leguijt van LNH zijn we 

begonnen met het ontwateren van het 

gebiedje door twee afwaterende grep-

pels te graven. Als bijvangst zijn hier later 

graafwespen gesignaleerd. Op 6 juni zijn 

we met 10 man gaan zeisen, harken en 

afvoeren van een derde van het perceel 

en dan merk je hoeveel mankracht er 

nodig is voor de totale uitvoering. Gezien 

de hoeveelheid zeiswerk is het inzetten 

van een eenassige trekker met maaibalk 

wel noodzakelijk in de nabije toekomst. 

Peter Davids en Martin van de Pavert 

gaan hiervoor een cursus bij LNH volgen. 

De bedoeling is om de eerste 3 á 4 jaar 

in maart en september het te maaien en 

af te voeren. Die plekken die botanisch 

interessanter worden, krijgen een aange-

past beheer en wanneer de insecten dit 

noodzakelijk maken wordt er te zijner tijd 

mozaïek maaibeheer toegepast. Het stre-

ven is om kruidenrijkere en voor insecten 

interessante bloemen te verkrijgen door 

het verschralen van de grond.

Wat groeit en leeft er?
Omdat we iets nieuws willen beginnen 

in de groenstrook deden we er een nul-

monitoring. Wat groeit en leeft er op die 

1.400 m2? Dick Kortekaas en Alie Postma 

hebben vele uren op dit stukje doorge-

bracht om de planten en insecten in beeld 

te krijgen. Dick kwam met een lijst van  

37 soorten planten. Dit komt doordat er 

een plas-dras gedeelte is en een sloot-

rand. Welke planten zijn er aangetroffen?  

3 soorten boterbloemen, 3 soorten 

veld- en waterkers, 4 soorten zuring, 6 

soorten gras, zegge en de glanshaver met 

de zilverkleurige pluimen. De gevonden 

soorten zijn zeer algemeen voorkomend 

en trekken daarom ook de meest voor-

komende insecten aan. Alhoewel Alie er 

ook een wespenspin aantrof. De volledige 

inventarisatielijst vind je op de website 

www.hekslootpolder.nl onder het kopje 

‘flora en fauna, ecologisch maaibeheer’. 

Peter Davids

Het natuurbeheer en ecologisch maaibeheer kan niet zonder vrijwilligers.  
Dus schroom niet om je aan te melden en je omgeving  

op onze agenda te wijzen waar deze dagen op worden vermeld!

Handen-uit-de-mouwen

...Juist toen de vochtige  

grond droogviel, groeiden 

ze massaal uit...

http://www.hekslootpolder.nl
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Broedvogelinventarisatie 2020
Ook dit voorjaar is de Hekslootpolder via de BMP-methode van SOVON 

geïnventariseerd op broedvogels. Van maart tot juni deden Andries Kamstra 

en Marcel Slaterus in totaal negen telronden in het gebied.

Veel voorwerk
In de afgelopen winter hebben vrijwilligers 

de Klutenplas opgeknapt. Ze verwijderden 

oever- en waterplanten (die voor verlan-

ding zorgden en de broedende vogels een 

wijds uitzicht ontnamen) en vegetatie op 

de eilandjes. Ook werd een nieuwe laag 

zand en schelpen gestort. In het vroege 

voorjaar was een vossenraster rond een 

veel groter deel van de Hekslootpolder 

geplaatst. De verwachtingen waren hoop-

vol dat dit jaar wel weer eens een beter 

jaar voor de weidevogels zou kunnen 

worden. Alles was op tijd klaar voor een 

succesvol broedseizoen.

Meerkoeten met jongen

Waterhoen met jong

Foto's: Kerstin de Haan

Plussen bij de tellingen
Dit jaar werd van 49 vogelsoorten een ter-

ritoria vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met 

de aantallen van de afgelopen jaren. Het 

aantal territoria van weidevogels, zoals 

scholekster en kievit, nam met enkele 

paartjes toe tot respectievelijk 3 en 8. Het 

aantal grutto’s en tureluurs bleef gelijk 

aan vorig jaar: 3 en 1 territorium. Van de 

slobeend, die de afgelopen twee broed-

seizoenen ontbrak als territoriumhouder, 

werden dit jaar gelukkig weer 2 territoria 

vastgesteld. In juni werd ook een paartje 

slobeend met jongen gezien.

Op de eilandjes in de Klutenplas steeg het 

aantal broedende visdiefjes, kokmeeuwen 

en kluten met een verdubbeling van de 

paartjes in vergelijking met vorig jaar. In 

juni deed de plas haar naam eer aan en 

liepen tientallen jonge kluten langs de 

randen van het ondiepe water te foerage-

ren, terwijl de sterns en meeuwen op de 

eilandjes hun kuikens voerden.

Minnen bij de tellingen
Bij de rietvogels was een wat wisselend en 

negatiever beeld te zien. Het aantal riet-

zangers met een territorium lag iets hoger 

dan in 2019, maar de aantallen kleine 

karekieten, bosrietzangers en rietgorzen 
Jonge Canadese gans

Weidevogels

Kievit 97 20 16 4 7 8

Grutto 40 8 4 3 3 3

Tureluur 24 7 4 3 1 1

Scholekster 19 7 5 0 1 3

Kluut 0 6 5 6 11 16

Veldleeuwerik 3 0 0 0 0 0

Graspieper 4 1 2 7 3 3

Watervogels

Fuut 3 5 7 2 2 2

Knobbelzwaan 1 3 2 2 2 1

Nijlgans 1 3 5 3 7 5

Bergeend 8 9 9 9 1 5

Slobeend 10 4 4 0 0 2

Kleine plevier 0 0 0 1 2 0

Krakeend 6 17 19 22 22 2

Kokmeeuw 0 0 0 1 1 23

Visdief 0 2 3 3 3 6

Wilde eend 33 42 38 15 24 7

Visdief 0 2 3 3 3 6

Wintertaling 1 0 1 0 0 0

Kuifeend 2 7 5 1 1 2

Meerkoet 37 29 32 17 14 13

Waterhoen 13 5 7 7 5 4

Grauwe gans 0 7 7 55 41 97

Canadese gans 0 3 1 5 1 1

Rietvogels

Rietzanger 2 27 25 22 17 19

Kleine karekiet 12 5 6 29 14 10

Rietgors 5 22 12 15 19 13

Snor 0 0 0 0 1 1

Bosrietzanger 1 3 3 5 5 1

Blauwborst 0 2 3 5 6 5

Waterral 0 1 2 0 1 0

 1990 2015 2016 2018 2019 2020

Aantal territoria in de Hekslootpolder

Vogelkennis? Meld u aan als teller!
Heeft u een goede kennis van vogelherkenning? En wilt u tijd inves teren 

in het monitoren van aantallen broedvogels?  

Op Sovon.nl vindt u meer informatie over BMP en kunt u zich opgeven 

als teller. In onze regio zijn nog genoeg interessante gebieden  

die op een teller wachten.

waren (soms aanzienlijk) lager. Van de blauwborst werden 5 territoria 

vastgesteld, eentje minder dan in 2019. We waren blij te ontdekken dat de 

snor ook dit jaar aanwezig was. Vorig jaar had een snor zijn territorium in 

het riet aan de zuidkant van het Assendelverpad, dit jaar klonk vanaf half 

april zijn aanhoudend geratel vanuit de rietkraag bij het gemaal.

Voor meer informatie over de inventarisatie en de resultaten kunt u 

contact opnemen met Marcel Slaterus via m.c.slaterus@mendelcollege.nl.

Marcel Slaterus

Futen jongen op de rug

mailto:m.c.slaterus@mendelcollege.nl
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Foto's: Ruud Leblanc

Kerkuilen in de Hekslootpolder 
 

Van 100 paar naar 
2.500 paar
In 1980 broedden nog 

maar 100 paar Kerkuilen 

in Nederland. Oorzaken 

voor de geringe aantallen 

waren enkele strenge 

winters en turbulente 

ontwikkelingen op het 

platteland, zoals een 

verregaande ruilverkave-

ling, intensiever grasland 

gebruik, effectieve 

muizenbestrijding en het 

verdwijnen van allerlei 

ruige hoekjes. Na de 

oprichting van de Kerkui-

lenwerkgroep begonnen 

vrijwilligers vooral in 

open boerenschuren 

nestkasten op te hangen 

en ander beschermings-

werk te organiseren.

Dat had vrijwel direct 

succes want in 1990 

nestelden voor het eerst 

sinds 1962 weer meer 

dan 1.000 paar Kerkuilen in ons land. 

Ook daarna breidde de soort zich sterk 

uit en werden ook in Noord-Holland en 

Flevoland broedgevallen vastgesteld die 

er voor 1990 nog niet waren. En ook de 

Waddeneilanden werden gekoloni-

seerd. Dat resulteerde in 2007 in meer 

dan 3.000 paren, voor het eerst in 60 

jaar tijd! Dit bleek ook direct de top na 

een zeer muizenrijk jaar.

In muizenarme jaren broeden Kerkuilen 

minder vaak en soms ook helemaal 

niet. De laatste jaren is de soort stabiel 

met 1.500-2.000 broedparen in muizen-

arme en 2.500-3.000 broedparen in 

muizenrijke jaren.

Omdat de prooi van de Kerkuil, voorna-

melijk Veldmuis, Bosmuis en Huisspits-

muis, in aantallen enorm kunnen 

In het najaarsnummer van 2010 meldden we dat er dat jaar, evenals het jaar daarvoor,  

een paar Kerkuilen had gebroed in een nestkast in een schuur aan de Oude Vergierdeweg.  

 Beide jaren werden er vier jongen grootgebracht. Die nestkast was daar opgehangen  

door leden van de Kerkuilenwerkgroep. Deze groep was in 1986 in het leven geroepen om de 

Kerkuil, waar het toen heel slecht mee ging, voor Nederland te behouden.

fluctueren is dat van 

groot belang voor het 

broedsucces. In 

muizenarme jaren 

broedt de Kerkuil niet 

of maar een keer en 

heeft dan 4-6 jongen. 

In muizenrijke jaren 

heeft zij een vervolg-

broedsel en zelfs 

derde broedsels 

komen voor met soms 

tot wel 10 jongen die 

tot in december 

kunnen worden 

gevoerd. Van tijd tot 

tijd treden veldmuizen - 

plagen op en de 

opeenvolgende cycli 

duren gewoonlijk 3 tot 

4 jaar. De cyclus 

begint met weinig 

muizen en eindigt met 

een topjaar met heel 

veel muizen.

Kerkuilen in 
Zuid-Kennemerland
Na de twee broedgevallen in 2009 en 

2010 werd er twee jaar niet gebroed 

in de schuur in de Hekslootpolder. 

Wel waren er in die jaren gemiddeld 5 

broedparen in Zuid-Kennemerland. In 

2013 was er weer een broedgeval in de 

Hekslootpolder, maar dit legsel van 4 

eieren werd om onduidelijke redenen 

verlaten. Weer 3 jaar moesten we 

wachten, maar in 2017 werden er 4 

jongen geringd in de Hekslootpolder en 

waren er 12 broedgevallen in heel  

Zuid-Kennemerland, een grote toe-

name t.o.v. de jaren rond 2010. Vorig 

jaar werd weer gebroed op dezelfde 

plek in dezelfde nestkast en weer vlo-

gen 4 jongen uit. Dit jaar echter bleef 

het angstvallig stil in de nestkast, maar 

toch werden Kerkuilen waargenomen 

in de Hekslootpolder. Het vermoeden 

bestaat dat de Kerkuil soms ook broedt 

op de R.K. Begraafplaats St. Jozef waar 

we openingen in de kapel hebben 

ontdekt die de Kerkuil toegang tot 

de spouw verschaft (zie foto). Ruud 

Leblanc, coördinator van de Kerkuilen-

werkgroep opperde deze mogelijkheid 

en inderdaad vonden we op meerdere 

data deze zomer veren en braakballen 

in het voorportaal van de kapel.  

Honderd procent zekerheid van broe-

den in de kapel hebben we niet omdat 

de opening op 5 meter hoogte zit, maar 

erg waarschijnlijk is het wel.

Een opmerkelijk en prachtig verhaal 

vertelde Ruud ons onlangs en we 

schrijven het in het kort voor u op.

Een inbraak met  
verregaande gevolgen…
Aan het eind van het broedseizoen in 

2011 doet Ruud met zijn vrijwilligers, 

zoals gebruikelijk een laatste controle 

van alle nestkasten. Bij aankomst op 

een broedplek blijkt er te zijn ingebroken 

in het afgesloten gebouw dat dienst 

doet als opslag van een houthandelaar.

Via drie ladders gaan ze naar de derde 

lege zolder waar de nestkast hangt. De 

nestkast blijkt van de balk afgestoten 

met een oude ladder die daar ligt.  

Het is duidelijk dat het een kwajon-

gensstreek is.

De volgende week plaatst Ruud een 

nieuwe nestkast op de balk en legt 

de oude kast op zijn achterkant voor 

een van de twee ramen zodat het wat 

donkerder wordt op de zolder. Het 

volgende jaar wordt er weer gebroed 

in de nieuwe kast en tijdens het ringen 

van de grote jongen hoort Ruud gesis 

in de oude nestkast voor het raam. Bij 

controle blijken er 7 zeer jonge uilen in 

te zitten. Een tweede broedsel en dat in 

de oude, krakkemikkige kast die op zijn 

rug op de grond ligt met het invlieggat 

naar boven. De vrouwtjeskerkuil is dus 

snel na het uitkomen van het eerste 

legsel aan het tweede begonnen en 

heeft aan de man het voeren van de 

jongen overgelaten.

Na twee weken verplaatst Ruud de  

7 jonge uilen naar de hoge kast op de 

balk waar de uilen van het eerste 

broedsel intussen zijn uitgevlogen. Dat 

verplaatsen doen de vrijwilligers omdat 

ze bang zijn dat rondsluipende katten 

de uilen wellicht iets aandoen. De uilen 

accepteren de verplaatsing en uitein-

delijk vliegen 6 jongen uit.

Maar bij dit bijzondere geval bleef het 

niet. Afgelopen seizoen is er voor de 

zesde keer een succesvol tweede 

broedsel geweest in de bodemkast en 

elke keer werd dit broedsel succesvol 

verplaatst naar de hoge kast. 

Waar een inbraak met een daarop-

volgende kwajongensstreek al niet  

toe kan leiden…

Tom van den Boomen

‘In muizenarme jaren broedt  

de Kerkuil niet of maar een keer  

en heeft dan 4-6 jongen.’
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Spanning op de draden
Van Rijnland kregen we toestemming 

om netstroom te gebruiken uit het 

gemaaltje aan de Slaperdijk. Aan de 

westkant van het voetpad is het raster 

van 1 perceel uitgebreid naar een 

gebied van 40 ha waarbij goed gebruik 

gemaakt kon worden van het brede 

water in het gebied. De draden en 

netten werden ook zo dicht mogelijk 

tegen de slootkant aangezet om 

ondergraving door de vos tegen te 

gaan. In eerste instantie werd een deel 

van de draden boven water gespannen 

omdat er dan geen maai-onderhoud 

nodig is. Dit bleek geen succes omdat 

het waterpeil in de boezem te veel 

fluctueerde. Aan de westelijke kant 

liggen de percelen op zand en zijn geen 

sloten aanwezig. Hier werd een laag 

gaas horizontaal op de grond aange-

bracht tegen het graven. 

De spanning werd drie á vier keer per 

week door vrijwilligers gemeten. Wat 

later in het seizoen moest om de twee 

weken onder de draad gemaaid worden 

om weglekken van stroom te voorkomen. 

In technische zin heeft het raster 

uiteindelijk goed gefunctioneerd en kon 

er continu 3000 tot 4000 volt gehand-

haafd worden.

Rasters houden vossen tegen
Op een wildcamera vlak buiten het raster 

werden het hele voorjaar vossen gezien. 

Op camera’s binnen de rasters zijn ze dit 

jaar niet waargenomen en de broedre-

sultaten van de vogels duiden ook niet op 

verstoring. We kunnen daar om conclu-

deren dat de rasters dit jaar goed hebben 

gewerkt om vossen te weren. 

Broedresultaten weidevogels
Wekelijks zijn in en rond de rasters de 

weidevogels geteld. Een aantal kievits-

nesten zijn gemarkeerd om bescher-

ming tijdens werkzaamheden mogelijk 

te maken. Het maximale aantal paren 

van de kievit dat werd vastgesteld 

bedroeg 8. Vrijwel alle nesten kwamen 

uit en tot in juni werden jonge kieviten 

waargenomen. Predatie van jongen 

door kauwen is wel regelmatig gezien. 

Het droge voorjaar was voor weide-

vogels problematisch in heel Nederland. 

De boeren Vink en Dijksheul  hebben 

daarom op verzoek tweemaal water op 

een laag liggend stuk land gepompt.  

Daar werd door de vogels dankbaar 

gebruik van gemaakt. Dit zou in de toe-

komst vaker gedaan moeten worden.

Van de grutto zijn 3 paar waargenomen 

waarvan in ieder geval 2 paar hebben 

gebroed en 1 paar jongen heeft gehad. 

Opvallend was dat de grutto’s dit jaar 

aan de westkant van het voetpad zaten 

en niet op hun vertrouwde plekje langs 

de Liniesloot. Tureluur, slobeend en gras-

pieper hebben als echte weidevogels ook 

succesvol gebroed. Kortom, ondanks de 

droogte een goed weidevogeljaar.

Plannen voor 2021
Het aanbrengen en verwijderen van 

horizontale stroken gaas tegen graven 

door de vos aan de westkant van het 

raster is te arbeidsintensief. Daar moet 

het komende voorjaar een permanente 

oplossing voor gevonden worden die 

een eenmalige investering vergt.  

Vossenrasters beschermen weidevogels
Bedreiging natuurwaarden door  

bebouwing bij boerderij Noord Akendam
In het voorjaar van 2020 hebben we voor het derde jaar op rij elektrische rasters gebruikt in de 

Hekslootpolder om broedende weidevogels te beschermen. In de vorige jaren bleek het niet mogelijk 

om de vos het hele seizoen buiten de deur te houden. Ook werden enkele zonnepanelen voor het 

opwekken van spanning gestolen. Dit jaar hebben we daarom een aantal veranderingen doorgevoerd.

Daarnaast blijft het interessant om naar 

draden boven water te kijken omdat 

daar mee het onderhoud sterk kan wor-

den beperkt. Hulp van vrijwilligers bij het 

aanleggen en verwijderen wordt zeer op 

prijs gesteld en is onmisbaar.

Andries Kamstra

De gemeente Haarlem 

heeft haar oog laten vallen 

op het terrein bij de 

boerderij Noord Akendam 

aan de Vergierdeweg. De 

eerste bebouwingsplannen 

waar ons bestuur haar 

goedkeuring voor gaf 

bestond uit een sauna in 

een boerderijachtige 

bebouwing met weinig of 

geen impact richting 

Hekslootpolder. Nu zijn de 

plannen heel anders, 

namelijk voor Domus Plus.

Domus Plus is een beschermde woonvorm 

waar 24 mensen wonen met een verslaving, 

psychosociale of psychiatrische problematiek. 

Het gaat om kleine woningen voor alleen-

staanden die zich niet kunnen aanpassen aan 

het leven in een normale woonwijk en daar 

veel overlast veroorzaken.

De bebouwing valt hoger uit en steekt dieper 

de weilanden in en wordt pal naast het 

Natuurnetwerk Nederland gebied (NNN-

gebied ) geplaatst. Dat is de plek waar wij 

vossenrasters plaatsen in samenwerking met 

gemeente Haarlem. Zeer tegenstrijdig beleid, 

lijkt ons. Maar de exacte uitvoering is ons nog  

niet bekend; dus we hopen hier nog invloed 

op uit te kunnen oefenen.

De gehuisveste bewoners kunnen schade 

bezorgen. Dat kan bestaan uit geluid (mu-

ziek, vuurwerk, brommers), licht, huisdieren 

en andere dieren. De impact op het gebied 

kan negatief uitpakken. Zeker als je bedenkt 

dat dit één van de laatste donkere plekken in 

Haarlem is. We hopen bij de gemeente onze 

positieve bijdrage te kunnen leveren.

Peter Davids



 er een Grote Gele Kwikstaart heeft gebroed in  

de binnenstad van Rotterdam? Na meerdere 

waarnemingen in maart en april ging men in mei 

op zoek naar een nest en vond die in een muur van 

de Parksluis in het centrum. Ondanks druk weg- en 

vaarverkeer op enkele meters van het nest vlogen 

er twee jongen uit. De soort wordt vooral gevonden 

langs beken in Twente en Limburg.

...

 er in de oorspronkelijke leembossen van het 

Groene Woud in Brabant, twee flinke populaties 

van de zeldzame Grote Kieuwpootkreeft zijn 

aangetroffen? Het betreft het Oranje-blauw 

zwemmend geraamte, een kreeftje van 2 tot  

3,5 cm groot, dat alleen in zoet, stilstaand 

water leeft. Men dacht dat de soort al jaren was 

uitgestorven, maar men vond ze in ‘rabatten’, 

een 18de-eeuws systeem van gegraven sloten 

om bossen te ontwateren. De kreeftjes leggen 

eieren die meerdere jaren in droge sloten kunnen 

overleven.

                                                          Martha van der Lem 

...

 er in de provincie Utrecht een nieuw natuurgebied  

komt tussen de Vinkeveense plassen en de 

Nieuwkoopse plassen? Het heet Marickenland en  

is een schakel in het Natuurnetwerk Nederland  

en belangrijk voor planten en dieren die graag in 

natte natuur leven. De aanleggers van het natuur-

gebied verwachten er in de toekomst de Grote 

Karekiet, Noordse Woelmuis, Otter en orchideeën.  

Zie de site: www.marickenland.nu.

...

 nadat er jaren lang meer bos verdween dan er 

bijkwam, er in Nederland nu weer meer geplant  

gaat worden? Er komt volgens de bossenstrategie 

de komende 10 jaar zo’n 3700 ha aan bos bij.  

Dat is een groter oppervlak dan de gemeente 

Rotterdam. Het gaat om zoveel bos dat iedere 

provincie ermee aan de slag moet. Zo gaat de 

provincie Overijssel 1,1 miljoen bomen planten net 

zoveel als dat er inwoners zijn.

...

 drie op de vier Nederlanders vinden dat investeren 

in natuur onderdeel moet zijn van de economische 

herstelplannen na de coronacrisis?  

     Vogelbescherming liet dit onderzoeken en veel 

   Nederlanders zijn de coronatijd beter doorgekomen 

    omdat ze konden “ontsnappen” in de natuur.

...

Natuurnieuws
wist u dat ...

http://www.marickenland.nu

