
42 Fitis | 57 | 1 | 2021

Van het bestuur

COVID-19 en activiteiten
De huidige situatie maakt georganiseerde fysieke gezamenlijke activiteiten voorals-
nog niet mogelijk. Excursies gaan dan ook niet door. We staan in de startblokken 
voor het moment dat het sein op groen springt. Kijk op dat moment dan ook op de 
website voor het overzicht van excursies, volg de nieuwsbrief of neem contact op 
met de activiteitencommissie@vwgzkl.nl

Ledenavond vrijdag 26 maart 2021
Ga er maar eens lekker voor zitten, drankje erbij, want net als voorgaande jaren 
houden we een ledenavond ! We hebben diverse korte maar interessante voordrach-
ten van een werkgroep over een specifieke vogel of soortgroep in onze regio. Tijdens 
de avond presenteren coördinatoren en leden hun onderzoeksresultaten van afge-
lopen jaar en delen hun voornemens voor het komende jaar. Een ideale manier om 
met elkaar kennis te maken en je aan te melden bij een werkgroep. Het wordt een 
digitale Zoom avond, opgeven noodzakelijk bij andre@broekmanshimself.nl Start 
om 20:00.

Algemene ledenvergadering donderdag 15 april 2021
De ALV zal worden gehouden via Zoom. Opgeven kan bij andre@broekmanshimself.
nl, u ontvangt via de email inlogcode en relevante stukken. Agenda en stukken 
staan t.z.t. tevens op de site onder www.vwgzkl.nl/over-de-vogelwerkgroep/ 
bestuur/alv/ Het eerste deel bestaat uit de ALV gevolgd door een lezing.  Start om 
20.00 tot 21:00.

Van het bestuur
Het verlangen naar de lente is bij iedereen groot. Niet alleen om in volle glorie van 
de ontwakende natuur te genieten, maar ook om de donkere wintermaanden met 
allerlei Corona-maatregelen achter ons te laten. Wat we in ieder geval hebben ge-
leerd van het afgelopen jaar is dat natuur en groen in onze directe leefomgeving 
onmisbaar, zo niet cruciaal zijn. Ook is duidelijk geworden, er is te weinig natuur 
om ons allen te bedienen in een periode als deze! De recreatiedruk op parken en 
natuurterreinen was dermate groot, dat overheden en natuurorganisaties het nodig 
vonden om locaties te sluiten. Het is toch iets bijzonders, wanneer overheden advi-
seren om niet van de gezonde buitenlucht te genieten. Het belang van parken, 
groene stadsranden, speeltuinen en ommetjes in onze directe leefomgeving, is daar-
mee definitief aangetoond. Ook het agrarisch land moet deze functie kunnen ver-
vullen. Het kan niet zo zijn dat alle stedelingen in de toekomst afhankelijk zijn van 
de spaarzame natuurterreinen in onze omgeving om tot rust te komen; dit komt 
deze gebieden zeker niet ten goede. Hopelijk staat een groene en gezonde leefomge-
ving nu nog hoger op de agenda van ambtenaren en stedenbouwers. En dan heb ik 
het niet over een paar extra bomen of tegels eruit, maar over substantiële wijzigin-
gen van de inrichting van de openbare ruimte. Dit is niet alleen goed voor ons en 
het klimaat, maar ook de voor de biodiversiteit binnen en buiten het stedelijk  
gebied.
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We gaan er voorzichtig van uit dat we in de loop van dit voorjaar weer gezamenlijke 
activiteiten vanuit de vereniging kunnen organiseren. Zodra dit kan, wordt dit op 
de website en via de nieuwsbrief gedeeld. Tot die tijd kunt u zelf op pad gaan. Volg 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de ‘nieuwe natuur’ in de Houtrakpolder. Op het 
landje van Gruijters bij Spaarndam zijn nieuwe voorzieningen aangelegd voor Klu-
ten, hoeveel komen er dit jaar tot broeden? In de Hekslootpolder zijn nieuwe maat-
regelen getroffen om de weidevogels te beschermen. In Hoofddorp is afgelopen win-
ter een geheel nieuwe broedwand voor oeverzwaluwen aangelegd. Zal deze ook weer 
gebruikt worden?

■ Martijn Korthorst 
Voorzitter VWGZKL 

Woningnood leidt tot aanleg tweede broedeiland

Het broedeilandje dat in 2018 is aangelegd door vrijwilligers in het Landje van 
Gruijters werd meteen gebruikt door Kluten. Het werd daarom het kluten-
eilandje genoemd. Ook bij de BMP-telling in 2020 bleek het eilandje volop 
gebruikt te worden. Acht paar Kluut, twee paar Visdieven nestelden op het 
kleine eilandje en mogelijk ook een paartje Kokmeeuwen en Kleine Plevier.  
Het eiland lag eigenlijk vol nesten !

Dat was reden voor de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruij-
ters om in gesprek te gaan met het Recreatieschap Spaarnwoude. Zij wilden 
graag de aanleg van een tweede eiland financieren. Daarvoor werd de omvor-
ming van het eilandje met riet midden in het gebied gekozen. Twee weekenden 
in januari en nog wat aanvullende uren in februari is er keihard gewerkt om 
dit broedeiland aan te leggen Om dit nieuwe eiland geschikt te maken, zijn er 
duizenden kilo’s grind naar het eiland gekruid en gevaren. Op het eiland werd 
het verspreid over het worteldoek, dat was aangebracht om te voorkomen dat 
het riet alles overgroeit. Het was heel zwaar werk, omdat er door de blubber 
gelopen moest worden met zakken grind van 25 kg. Maar het werk kon een-
voudig afgemaakt worden op het moment dat er ijs lag. Met drie sleeden werd 
het laatste grind naar het eiland gebracht. Spontaan geholpen door een 
schaatser. Nu afwachten of de vogels dit eiland kiezen om te broeden. Om de 
kans op broedsucces te vergroten, wordt er in het voorjaar een schrikdraad 
tegen vossen rondom het Landje van Gruijters geplaatst.

Recreatieschap Spaarnwoude hartelijk bedankt namens de vogels !

■ Johan Stuart


