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Het was de afgelopen maanden duidelijk te merken. In Coronatijden werken alle 

overheden een stuk langzamer dan normaal. Dus zijn er voor ons ook minder aanlei-

dingen om ergens op te reageren. Dat bood onze Natuurbeschermingscommissie een 

extra kans om te doen wat we al lang meer willen doen: proactief zelf initiatieven 

nemen voor meer vogelnatuur in de regio. In dit natuurbeschermingsnieuws twee 

voorbeelden van dergelijke actuele projecten.

Manifest voor meer natuur langs het strand van IJmuiden
In het in 2018 vastgestelde Kustpact voor Noord-Holland hebben de betrokken 
overheden en natuurbeherende organisaties onder meer afgesproken om de natuur 
van het strand en aangrenzende kustzone op diverse plekken te versterken. In onze 
regio betreft dat twee gebieden: het inmiddels gerealiseerde strandreservaat Noord-
voort en (delen van) het brede strand van IJmuiden met zijn aangrenzende duinge-
bied. Voor de kustzone van IJmuiden bleef het na de vaststelling van het Kustpact 
echter angstvallig stil. Geen van de betrokken overheden nam enig initiatief om 
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concrete maatregelen voor dit gebied uit te werken. Wij dachten daarom: wij willen 
deze kans niet laten lopen, wij gaan er als Vogelwerkgroep dan maar zelf mee aan 
de slag. We zochten samenwerking met de Stichting Duinbehoud en vormden vorig 
jaar een werkgroep van enthousiaste leden. Ook twee deskundigen van het duin-
beheer sloten zich er op persoonlijke titel bij aan.
Het voorlopige resultaat mag er wezen. De werkgroep heeft een manifest het licht 
doen zien waarin concrete ideeën van uiteenlopende aard worden gelanceerd om de 
natuur van strand en kust te versterken - waaronder ook nadrukkelijk de vogel-
natuur (zie de kaart). Extra stuifkuilen moeten het zand meer laten stuiven. Twee 
strandreservaten - eentje nabij de pier en eentje ten zuiden van IJmuiderslag - moe-
ten een betere bescherming bieden voor de vele foeragerende en rustende trek-
vogels en ook broedvogels aantrekken. Eilanden in het Kennemermeer en het duin-
meer van Herenduinen en een broedrots aan de rand van de haven moeten de 
populatie broedvogels versterken. Mocht het plan voor woningbouw en andere  
bebouwing rond Seaport Marina IJmuiden doorgang vinden kan “natuurinclusief” 
bouwen aan sommige broedvogels nog een extra steun in de rug geven.

De achterliggende doelstellingen achter dit maatregelenpakket zijn:
1.  vergroten van de natuurlijke dynamiek van het gebied; het vrij kunnen bewegen 

van zand en zout, waardoor een samenhangende strand- en kustgemeenschap 
ontstaat;

2. vergroten van de rust in het gebied, essentieel voor vogels en zeehonden;
3. realiseren van broedgelegenheid voor vogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van vogelsoorten die kunnen profiteren 
van meer rust en ruimte die op deze wijze kan ontstaan.

Natuurlijk is er nog een hele weg te gaan voordat deze maatregelen ook werkelijk-
heid zijn geworden. De ideeën van dit manifest zijn de basis voor gesprekken die we 

Soort Stuifkuilen Broedeiland Stranden Broedrots
 Broed Rust Broed Rust Broed Rust Broed Rust
Bergeend v  v
Kuifaalscholver       v v
Scholekster v  v  v v
Bontbekplevier v  v  v v v
Strandplevier v  v  v v
Rosse Grutto      v
Zilverplevier      v
Steenloper      v
Drieteenstrandloper      v
Bonte strandloper      v
Drieteenmeeuw       v
Kleine mantelmeeuw   v    v
Grote stern   v   v v
Visdief   v   v v
Dwergstern   v  v v v
Strandleeuwerik  v    v
Sneeuwgors  v    v
Frater      v
Tapuit v
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de komende maanden willen aangaan met zo veel mogelijk betrokkenen binnen het 
gebied. In eerste instantie zijn dat de gemeente Velsen, Natuurmonumenten en 
PWN (beheerders van het duingebied), Rijkswaterstaat, Rijnland en de provincie. 
Een eerste presentatie heeft al plaatsgevonden in de adviescommissie van het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland. Daar zijn de ideeën in beginsel positief ontvangen. 

Maatregelen voor meer weidevogels in Spaarnwoude ?
De Vereenigde Binnenpolder tussen Haarlemmerliede en Spaarnwoude is van 
oudsher een belangrijk weidevogelgebied. Sinds het recreatieschap Spaarnwoude 
het gebied vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft overgenomen bleef het beheer 
in delen van de polder specifiek gericht op weidevogels. De toegenomen recreatie en 
de komst van de vos hebben echter ook hier negatieve gevolgen gehad voor de  
vogelstand. De laatste jaren is het aantal broedparen er inmiddels tamelijk stabiel. 
Al met al hebben we hier dankzij dit beheer toch een behoorlijk goed weidevogelge-
bied kunnen behouden, het grootste in onze regio. Toch kun je je in de huidige tijd 
afvragen of er niet meer gedaan kan en moet worden voor de vogels in dit gebied. 
Het gaat immers slecht met de weidevogels in Nederland. Overheden hebben wat 
dat betreft een grote verantwoordelijkheid, zeker in een gebied als dit waar vrijwel 
alle grond in handen is van de overheid, in dit geval Staatsbosbeheer. Staatsbos-
beheer heeft het beheer van deze gronden overgedragen aan het Recreatieschap die 
op zijn beurt de weidegronden weer verpacht aan boeren. Door deze specifieke om-
standigheden kan de overheid in beginsel bepalen hoe het gebied wordt beheerd.

Het Recreatieschap onderkent inmiddels dat weidevogels en andere natuurdoelstel-
lingen een grotere rol moeten gaan spelen in het toekomstig beheer. Een belangrijke 
rol daarbij speelt dat het gebied door de provincie is aangewezen als Natuur Net-
werk Nederland (NNN). De provincie heeft daarbij de taak om ervoor te zorgen dat 
natuurdoelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Bovendien rust op de pro-
vincie de taak om het oppervlak NNN-gebied uit te breiden. In het kader van zijn 
recent vastgestelde toekomstvisie (zie het natuurbeschermingsnieuws in Fitis nr. 
4-2019 en nr. 1-2020) heeft het Recreatieschap daarom een uitvoeringsproject voor 
dit ‘Dijkland’ genoemde NNN-gebied geformuleerd dat dit najaar zal worden opge-
start. In dit project wil het schap mede ook aandacht besteden aan andere actuele 
thema’s, zoals klimaatdoelstellingen en maatregelen om de bodemdaling in dit 
veengebied te verminderen. Alleen al daarom zullen ook de waterpeilen ter discus-
sie komen te staan. En als iets gunstig is voor de weidevogels is het wel een hoog 
waterpeil en daarmee samenhangende nattigheid.

Deze kans om ons grootste weidevogelgebied te verbeteren en te vergroten willen we 
als Vogelwerkgroep natuurlijk met beide handen aangrijpen. We hebben ons dan 
ook direct aangemeld en zijn inmiddels ook uitgenodigd om deel te nemen in de op 
te richten projectgroep. Onze ambitie is een actieve rol te spelen in deze project-
groep door vooraf goed na te denken over gewenste maatregelen. Wij denken daarbij 
vooral aan een substantiële uitbreiding van het gebied met een weidevogelvrien-
delijk beheer, aan een optimalisering van dat beheer en aan verbetering - lees ver-
natting - van de waterhuishouding.

■ Chris Brunner


