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De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
is al vanaf december 2019 betrokken 
bij dit traject. Namelijk als lid van de 
Paraplugroep Spaarnwoude (Chris 
Brunner en Leo Clijsen), Deze groep is 
een samenwerkingsverband van bewo-
ners- en natuurorganisaties, bestaande 
uit: Stichting Natuurlijk Spaarnwoude; 
Bewonersvereniging Noord- en Zuid- 
Spaarndammerpolder; Wonen Varen 
Werken zijkanaal B en de Samenwer-
kende Vogelwerkgroepen Noord-Hol-
land. De Paraplugroep heeft gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om te  
reageren op een ambitieus plan van het 
Recreatieschap Spaarnwoude. Dit plan 
of beter gezegd de visie heeft als titel 
‘Van groen buiten de stad naar park 

Kleinschalig begin van een grootschalig plan
Adviescommissie aan de slag

Eindelijk is er de start van een ingewikkeld traject om te komen tot het herinrichten 

van het Fort Benoorden en het eraan grenzende Munitiebos te Spaarndam. ‘Het heeft 

21 jaar geduurd’, verzucht fortbewaker Ziegel Ziegelaar tijdens een van de vergade

ringen van de vers opgerichte Maatschappelijke Adviescommissie.

ton Ton Lansdaal. (selfie)

tussen de steden’. Visie Spaarnwoude 
Park 2040. In de Fitis (3-2020) heeft be-
stuurslid Chris Brunner verslag gedaan 
van de reactie van de Paraplugroep. Het 
herinrichten van het Fort en het Muni-
tiebos is onderdeel van het bij deze  
visie/plan behorende uitvoeringspro-
gramma.

Vanuit de Paraplugroep is Ton Lans-
daal gevraagd om zitting te nemen in 
die vers opgerichte Maatschappelijke 
Adviescommissie. Samen met vertegen-
woordigers van de Dorpsraad Spaarn-
dam, bewoners van Zijkanaal B,  
Stichting Vrienden van de Forten, en 
individuele ondernemers en inwoners 
van Spaarndam en natuurlijk de fort-
wachter en de pachter van de omliggen-
de graslanden, zorgen zij ervoor dat 
hun belangen worden verdedigd. Het 
woord verdedigen is hier bewust geko-
zen. Niet vanwege het herinrichten van 
een militair fort of een Munitiebos van 
Defensie, maar vanwege ‘een geschaad 
vertrouwen, gebaseerd op ervaringen uit 
het verleden’ aldus een citaat uit het 
eindadvies van de adviescommissie.

Het is de Stichting BOEi, in de persoon 
van Saskia Kemperman, die als onaf-
hankelijk voorzitter de vergadering 
leidt. BOEi is onder meer gespecia-
liseerd in het herbestemmen van  
historische gebouwen en is door het  
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Recreatieschap gevraagd het proces te 
begeleiden om te komen tot een ‘wit-
boek van het Benoorden’. Hierin moe-
ten alle belangen aan bod komen en het 
gaat dienen als advies richting het  
Recreatieschap Spaarnwoude. Dit wit-
boek is het eerste van vier fasen.

De eerste vergadering, met het obligate 
voorstelrondje, blijkt ondanks de hard-
werkende en ambitieuze voorzitter, te 
kort om te komen tot een advies over 
het concept witboek of zelfs tot iets van 
een gemeenschappelijk beeld. Een 
tweede avond is, midden tussen de eer-
ste en tweede Covid-19 golf, nodig en 
gewenst. Twee hulpvaardige commis-
sieleden nemen het op zich om de avond 
vorm te geven. Via zogenoemde ‘eleva-
tor-pitches’ krijgen de commissieleden 
ieder twee minuten om hun wensen en 

grieven te uiten over het witboek. Daar-
na volgt de broodnodige reflectie op el-
kaars ‘pitches’. Een prachtig document, 
waarin het gezamenlijke en brede  
advies van de commissie staat, is het 
resultaat. Maar de commissieleden blij-
ken net zo perfectionistisch als hun 
voorzitter: een derde bijeenkomst is 
noodzakelijk en gewenst. Noodzakelijk 
om de laatste barrières te bespreken en 
het document te finaliseren. Microsoft 
Teams komt bij de laatste vergadering 
goed van pas. Een rondje langs de vel-
den en bijna iedereen geeft aan dat er 
kan worden ondertekend.

Op 27 oktober gaat het Fort Benoorden 
tijdelijk open. De commissieleden drup-
pelen binnen. Alles is klaar om te kun-
nen tekenen en om afrondend elkaar 
nog een keer te treffen: Koffie, taart, 

‘natuur en CultuurhiStorie, met een SCherpe blik Volgen’ aldus commissielid Kirsten van Dijk.
Foto: Ton Lansdaal.
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meanderend pad door Munitiebos. Foto: Ton Lansdaal

iets met rum voor over die taart. Com-
missielid Ziegelaar heeft de kille ruimte 
omgetoverd in een sfeervolle plek, waar-
in onderling afstand houden mogelijk 
is. Onder het licht van bouwlampen 
wordt het advies van de maatschap-
pelijke adviescommissie gefinaliseerd. 
Door de meeste leden via hun hand-
tekening, een enkeling volstaat met een 
paraaf en er zijn toch ook toevoegingen.

Ton Lansdaal tekent namens de Vogel-
werkgroep Zuid Kennemerland en de 
Stichting Hekslootpolder. De auteur 
van het advies, Kirsten van Dijk klapt 

de map met het document dicht. Het 
kan nu verzonden worden !!

Naast het eerder genoemde geschaad 
vertrouwen behelst het advies kritische 
opmerkingen op het concept witboek.  
Zo komen het participatieproces, leef-
baarheid, de verkeersdruk, maar ook 
financiën uitgebreid aan bod. Een be-
langrijke vraag van de commissie: Is er 
voldoende publiek geld beschikbaar 
voor de publieke opgave van het schap 
richting natuur-, landschap- en water-
beheer? Ten aanzien van natuurbeheer 
hebben zowel de VWGZKL als de omwo-
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plofhuiSJe Foto: Ton Lansdaal

nenden een duidelijk grotere ambitie 
dan het -ten minste op het huidige ni
veau houden- zoals het Recreatieschap 
in het witboek aangeeft. Geadviseerd 
wordt dit te vervangen door - vergroten, 
versterken en verbinden van natuur. 
En ze geven aan veel waarde te hechten 
aan het optimaliseren, uitbreiden en 
onderling verbinden van weidevogelge-
bied, alsmede aan het borgen van vol-
doende rustgebied.
Het onderwerp rust komt ook aanbod 
bij het onderwerp Munitiebos. De com-
missie heeft voorkeur voor het ‘uitnut-
ten van de rustgevendheid’ van het mu-
nitiebos, zonder dat nu verder concreet 
te willen maken. Kleine bossen, aldus 
de commissie, spelen een belangrijkere 
rol dan gedacht bij het realiseren van 
de Europese doelstelling op CO2.

Behouden en vitaliseren van het muni-
tiebos staat dan ook niet ter discussie. 
Kappen van een deel van de bomen 
hoort daarbij, maar ook het aanplanten 
van nieuwe inheemse bomen (herplant-
plicht).

Fase 1 ‘Het Witboek’ is ondanks dat 
niet iedereen aanwezig kon zijn (Coro-
na) hiermee afgesloten. Op naar fase 2: 
het Bid-boek.

■ Ton Lansdaal

https://roundme.com/tour/392358/
view/1516616 


