
Beheer vogeleiland bij de pier van 
Huizen nu geregeld

De drie eilandjes zijn indertijd aange-
legd met baggerslib uit de vaargeul. De 
gemeente Huizen heeft over het onder-
houd van het eerste vogeleiland nu goe-
de afspraken kunnen maken met Staats-
bosbeheer en met twee uitvoerende 
vrijwilligersorganisaties. Dat zijn onze vo-
gelwerkgroep en Nardinclant, die het be-
heer gaat coördineren. Staatsbosbeheer 
zou het beheer op zich nemen, maar dan 
moesten de eilanden wel kaal, en voor-
zien van een toplaag van wit zand, op-
geleverd worden. Het is anders gelopen: 

de planten en bomen vonden een goede 
voedingsbodem op de eilandjes en de vo-
gels waar ze voor bedoeld waren, zoals 
visdiefjes, bleven weg.

Afgelopen najaar is op initiatief van Nar-
dinclant een flinke ploeg van wel twintig 
personen aan het werk geweest om het 
eerste eilandje van bomen en planten te 
ontdoen. Hier deden ook diverse leden 
van de vogelwerkgroep aan mee. Later 
zijn leden van Nardinclant nog terug ge-
weest om het riet en de andere begroei-

ing echt met de grond gelijk te maken.
Eind mei wordt op het gemeentehuis een 
akkoord ondertekend, waarbij Huizen 
een boot en ander materiaal beschikbaar 
stelt op dagen dat het geregelde onder-
houd zal plaatsvinden. Nardinclant blijft 
het uitvoerende werk regelen, waarbij ze 
er wel op rekenen, dat mensen van Vogel-
werkgroep Het Gooi en omstreken ook 
de handen uit de mouwen steken. Staats-
bosbeheer adviseert en zorgt dat het ge-
maaide groenafval afgevoerd wordt.

Na twintig jaar onduidelijkheid over het beheer van deze eilandjes bij de pier van Huizen, zijn er nu afspraken ge-
maakt tussen de gemeente Huizen, werkgroep Nardinclant en onze Vogelwerkgroep. 

  Eindelijk beheer op de ‘vogeleilanden’  Foto: Jan Loggen

Jan Loggen

Nieuwe leden
Allema, A.
Berkel, J. van
Beuken, L.
Brandes, C.J.
Dijksma, N.
Elst, A. van der
Gemert, L. van
Gorter, W.
Groot, P. de

Hessels, P.
Hover, H.
Huygen, W.
Jager, R. de
Jong, A. de
Koning, J.
Krumpelman, E.
Lee, E. van der
Lentz, S.
Loohuizen, M.

Mondelaars, L.
Oudenaarden, J.
Pingen, F.
Pauw, R vd.
Rijkeboer, A.
Roos, V.A. de
Sival, E.
Spruit, J.
Thissen, M.
Veenstra, A.

Zandee, M.

Opgezegde 
leden
Bot, J.
Brouwer, F.J.
Eleveld, G.H.M.
Hensen, S.R.
Hilhorst, B.N.M.

Hilhorst-Jansen, 
A.A.M.
Luijks, K.
Nijman, J.G.T.
Rozeboom, E.M.V.
Sipkes, H.
Verhoef, R.A.M.
Westland 
Ramshorst,
J.v., G.H.

Overleden
Jacobs, C.F.T.M.

WIJZIGINGEN LEDENREGISTER

40


