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Johan Stuart
SOVON-vrijwilliger van het jaar 2020 !

Johan Stuart is door SOVON Vogelonderzoek Nederland benoemd tot vrijwilliger van 

het jaar 2020. Het bestuur van de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland had hem 

voorgedragen vanwege zijn niet aflatende inzet voor diverse tellingen, voor de Jeugd

vogelclub en voor zijn bestuurs en organisatiewerk. Recent is hij met deze eretitel 

verrast door Theo Verstrael, directeur van Sovon.

Johan Stuart bezig met het maken 
en inrichten van een IJsvogelnest op het 

Landje van Gruijters. Foto: Lida Zaremba
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goed dat ze een jaar vooruit al zijn vol-
geboekt. Veel vogelaars binnen en bui-
ten onze regio zijn mede door de vrien-
delijke en geduldige Johan opgeleid  
in de beginners-, gevorderden- of BMP- 
cursus.
De jeugdgroep is extra bijzonder: elke 
eerste zondag van de maand trekt hij 
erop uit met de jeugd en dat al bijna 15 
jaar lang! Johans rol en bijdrage aan de 
jeugdgroep valt niet te onderschatten: 
hij is de drijvende kracht achter de  
oprichting (in 2006) en achter het con-
tinu voortbestaan van deze groep. In 
een vergrijzende (vogelaars)wereld is 
het hebben en houden van een actieve 
jeugdvogelgroep van ongelooflijk be-
lang. Veel kinderen die ooit met hem 
meegingen zijn door hem aangestoken 
met het ‘vogelaarsvirus’ en zijn hierna 
een groene studie gaan volgen, onder 
wie natuurfotograaf en filmer Ruben 
Smit.
Johan was ook mede-auteur van onze 
twee regionale avifauna’s, ‘Vogels in het 
landschap van Zuid-Kennemerland en 
de Haarlemmermeer’ (1998) en ‘Vrije 
Vogels, dynamiek in de vogelstand van 
Zuid-Kennemerland en Haarlemmer-
meer’ (2015).

Verrassing
Johan stopt eind 2020 als bestuurslid 
bij de Vogelwerkgroep, een uitgelezen 
moment om hem in het zonnetje te ze-
ten. Johan is de kracht in de vereniging 
en het bestuur, die bergen werk verzet, 
maar altijd bescheiden blijft over zijn 
inzet. Theo Verstrael kwam hem per-
soonlijk vertellen dat hij benoemd is tot 
Sovon-vrijwilliger van het jaar. Johan 
was duidelijk verrast! We hopen dat hij 
nog heel lang actief blijft binnen onze 
vereniging. Zijn tomeloze inzet is van 
onschatbare waarde.

■ Antje Ehrenburg 
en Martijn Korthorst

Johan is in 1983 lid geworden van de 
Vogelwerkgroep en hij werd gelijk een 
zeer actieve dragende kracht binnen 
onze vereniging. De eerste periode voor-
namelijk als teller en later breidde zich 
dit uit tot een waaier aan activiteiten. 
Hij is excursieleider, cursusleider, op-
richter en trekker van de jeugdvogel-
club, lid van de kampjescommissie, 
host van onze mooie website, verzorgt 
persberichten en nog veel meer.

Veelzijdig teller
Zijn passie ligt bij het trektellen; in de 
jaren tachtig en negentig was hij vaste 
kracht op trektelpost Parnassia aan 
Bloemendaal aan Zee. In 1985 publi-
ceert hij in de Fitis al een oproep om 
Huiszwaluwen te tellen, nu 35 jaar  
later zorgt hij er nog steeds voor dat alle 
kolonies in Kennemerland worden  
geteld. Johan doet sinds 1983 ook mee 
aan de midwintertellingen onder meer 
in Schalkwijk en binnenstad Haarlem. 
Ook telt hij broedvogels (BMP) in diver-
se plotjes, in de jaren negentig het 
helofytenfilter van Velserbroek. Verder 
voert hij slaapplaatstellingen uit, onder 
meer van Halsbandparkieten.

Gruijters
In 2016 heeft Johan met een groep vo-
gelvrienden Stichting Duurzaam Be-
heer Landje van Gruijters opgericht. 
Deze stichting beheert een van de vo-
gelrijkste plekken in onze regio. Hier 
vervult hij de rol van aanjager en orga-
nisator van werkdagen in de natuur 
(riet maaien, vossenrasters plaatsen 
etc). Ook houdt hij de broedvogels van 
het Landje van Gruijters bij en geeft hij 
er excursies.

Passie overbrengen
Johan zijn grootste kracht is zijn passie 
voor vogels overbrengen op anderen. 
Jaarlijks organiseert hij de cursussen 
binnen de Vogelwerkgroep. Die lopen zo 


