Realisatie Vogelkijkhut Westhoffplas
Positieve reacties van leden vogelwerkgroep
In de vorige Fitis (4/2019) is het initiatief beschreven om een vogelkijkhut te bouwen
bij de Westhoffplas. Er is sindsdien al veel gebeurd en daarom wil ik ook in dit nummer de stand van zaken aangeven. Na de vorige publicatie is er zeer positief op het
initiatief gereageerd. Zowel vanuit het veld kwamen zeer positieve reacties op het
plaatsen van een vogelhut bij de Westhoffplas en er is ook al spontaan hulp aangeboden voor de verwezenlijking hiervan. De Fitis is hierin een geweldig communicatiemiddel gebleken en is daarom een blad dat zeker niet gemist kan worden in onze
vogelwerkgroep.

Op dit moment is de stand van zaken dat de gemeente Haarlemmermeer de omgevingsvergunning heeft verleend. De benodigde financiële middelen zijn beschikbaar
gesteld. Zie hiervoor elders in het blad. Feitelijk staat niets het bouwen van de vogelkijkhut in de weg, ware het niet dat het natte terrein op dit moment niet geschikt
is om met de grondwerkzaamheden te beginnen. Staatsbosbeheer wil wel zo spoedig mogelijk met de uitvoering beginnen, maar dit betekent dat de bouw eerst pas
na het broedseizoen (medio augustus) gerealiseerd zal kunnen worden.
Dit geeft de initiatiefnemers nog even extra tijd om op basis van de ingediende tekeningen en de omgevingsvergunning bij verschillende aannemers en leveranciers
van bouwmaterialen een concrete offerte aan te vragen en dan een keuze te maken.
Bij het aanvragen hiervan is het uitgangspunt dat het duurzaam moet zijn en dat
de bouw aan milieueisen moet voldoen, daarbij rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Ook kan dan in de zomer een planning gemaakt worden
over hoe de realisatie van de bouw vormgegeven kan worden. Uiteraard ook in overleg met de aangeboden hulp van meerdere enthousiaste leden.
Dat geeft bovendien ook nog even tijd om met instanties te overleggen over de inrichting en het maken en plaatsen van informatiepanelen. In de juni-uitgave van de
Fitis hoop ik opnieuw iedereen over de voortgang te kunnen informeren.
■ Jacob Bruin

Fitis | 56 | 1 | 2020

23

