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In Memoriam Thea Spruijt
In het Paasweekend 2019 hebben we veel te vroeg afscheid
genomen van Thea Spruijt (62), natuurliefhebber, -beschermer
en –kenner in hart en nieren.
Haar passie voor natuur kwam al vroeg tot zijn recht toen ze
zich als 16-jarige aansloot bij de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie (NJN). Planten kregen al snel haar bijzondere
interesse, want “vogels vond ik minder geschikt, want die vlogen
voor mij te hard weg en ik kon slecht tegen vroeg opstaan. Mossen
vond ik te klein.” Hoewel planten haar grote passie waren, keek
ze ook graag naar andere soortgroepen, zoals amfibieën. Dat ze
biologie ging studeren en vervolgens aan de slag kon als ecoloog
bij Provincie Noord-Holland, zal niemand verbazen.
Thea was inoﬃcieel beschermvrouwe van de flora van het
Noord-Hollands duingebied en heeft van 1989 tot 2018 de
monitoring en bescherming hiervan op zich genomen. Met
name zeer zeldzame en bijzondere plantensoorten zoals
Piramidezenegroen, Kruisbladgentiaan, Veldgentiaan, Stofzaad,
Hondskruid en Harlekijn konden op extra aandacht rekenen.
Voor het plantenwerk was ze van maart tot november buiten
te vinden, en kreeg ze in de jaren ‘90 van beheerder PWN een
struinvergunning waarmee ze altijd van de paden af mocht,
behalve op drukke zondagen.

Haar enthousiasme voor “haar
mooie duin” kende geen grenzen.
Ze wilde graag alles vertellen en
laten zien. Zo heeft ze middels
excursies voor selecte groepjes
vele zeldzaamheden getoond.
Vooral mensen van naam en faam
konden altijd op haar rekenen, als
ze een beroep op haar deden. Met
Zoals Thea is er geen tweede.
Jeanette den Herder vormde ze in
Met haar overlijden hebben we
2016 het districtsteam in FLORON
een bijzonder, leuk, vriendelijk en
district Noord-Holland Midden.
hartelijk natuurmens verloren.
In de inventarisatie-excursies die
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ze samen organiseerden werd
ruimschoots tijd en ruimte ingelast
voor extra uitleg en samen determineren. Zoals evengoed weinig
mensen zal verbazen, werd ze in 2011 benoemd tot FLORONvrijwilliger van het jaar.
Naast haar werk voor de planten zette ze zich ook met volle
overgave in voor de bescherming van amfibieën tijdens de
voorjaarstrek. Als coördinator van de paddenwerkgroep
Castricum-Bakkum hielp ze, samen met anderen, vele duizenden
padden, kikkers en salamanders veilig naar de overkant.
Vanaf het begin van het landelijke project Padden.nu was Thea
nauw betrokken. Ze nam deel in de begeleidingscommissie,
hielp mensen op weg op de website en heeft op verschillende
evenementen de stand van Padden.nu bemand.
Ze was erg bevlogen en onderzoekend. Zo heeft ze padden bij
het overzetten stuk voor stuk gewogen omdat daar weinig over
bekend was. Ook heeft ze een grote bijdrage geleverd bij het
onderzoek naar de eﬀectiviteit van de paddentunnels.
Zoals Thea is er geen tweede. Met haar overlijden hebben we
een bijzonder, leuk, vriendelijk en hartelijk natuurmens verloren.
Leonie Tijsma, Jeanette den Herder & Jelger Herder

Thea tijdens de RAVON-dag in 2010 in de Padden.nu-stand.
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