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Op 21 augustus is de eerste hoeveelheid grond van de weg over de kavel naar de 
beoogde plaats overgebracht. Op 27 augustus is door de aannemer van de grond-
werkzaamheden in opdracht van Staatsbosbeheer (SBB) de grond in de rietkraag 
aangebracht waarmee de vorming van het schiereiland is voltooid. Om de grond 
nog wat te laten inklinken is er in overleg met de aannemer, de firma den Bleeker 
(DB), afgesproken om de bouw van de vogelkijkhut in oktober te laten plaatsvinden. 
In contacten met DB is overeengekomen om op 19 oktober de bouw te starten. Het 
veld was wel erg nat om alle materialen aan te voeren, gelukkig waren de Gebr. 
Kroon bereid om alle materialen op een platte wagen met de trekker het land in te 
brengen. Om 07.00 uur werden de materialen op die dag aangevoerd en snel werd 
er begonnen met de bouw wat resulteerde dat er al op de eerste dag het skelet van 
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Zoals aangegeven in de vorige Fitis (2020/03) de update over de realisatie van de 

Vogelkijkhut bij de Westhoffplas.

nieuwe Vogelhut. Foto: Jacob Bruin
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de vogelkijkhut gereed was. De volgende 2 dagen is er door DB, ondanks de slechte 
weersomstandigheden, hard gewerkt en heeft dit geresulteerd in het opleveren van 
de vogelkijkhut op 21 oktober.

Duidelijk werd ook welke werkzaamheden er nog door de vrijwilligers uitgevoerd 
moeten gaan worden. Het rek voor het plaatsen van de fietsen is reeds geplaatst, 
het is namelijk niet toegestaan om de fietsen mee te nemen naar de vogelkijkhut. 
Een gedeelte van deze werkzaamheden zijn reeds ter hand genomen en er wordt nu 
nog gewerkt aan het realiseren van afscherming naar de rietkraag. Recent heeft 
SBB ook toestemming gegeven om bij de brug op het NH-pad rietschermen aan te 
brengen. De rietschermen bij de vogelkijkhut en de brug zijn noodzakelijk om, bij 
betreding hiervan, verstoring van de watervogels te voorkomen. Afgelopen week zijn 
door enkele vrijwilligers, ondanks het slechte weer, de eerste palen voor het aan-
brengen van de rietmatten aangebracht. Er wordt op gehoopt om deze werkzaam-
heden in de komende weken af te ronden, we zijn hiervoor afhankelijk van het weer 
en omdat de werkzaamheden in verband met corona ook de vrijwilligers maar in 
kleine groepjes beperkt ingezet kunnen worden.

Er is recent een opdracht verleend aan een professionele vormgever voor het leve-
ren van informatieborden. De eis hierbij is dat dit kwalitatief goede infoborden zijn 
en er zal naar gestreefd worden hierop adequate informatie te verstrekken. Zodra 
de borden klaar zijn zullen zij ook in de hut geplaatst worden.

Ook de ontwikkeling van de Houtrakkerbeemden is voltooid. Vanuit het zijkanaal C 
wordt bij de Hornweg brak water ingelaten en hierdoor komen de akkers bij de 
Noorderweg via een kanaalsysteem voor een groot gedeelte onder water te staan. 
Hierdoor ontstaat er in de Houtrak een brakke natuur die redelijk uniek is te noe-
men voor Nederland. Hierdoor staat vast dat onze Vogelkijkhut in een uniek gebied 
is geplaatst.

Ik heb in het veld al meerdere overwegend positieve reacties over de realisatie van 
de vogelkijkhut gehoord en hoop dat dit enthousiasme ook zo zal blijven. Zie uit 
naar de afronding en hoop op vele mooie waarnemingen.
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