
230 Fitis | 57 | 4 | 2021

Natuurbeschermingsnieuws

Lepelaarskolonie Lijnden springlevend maar nog steeds bedreigd
Midden op de rotonde van Businesspark Lijnden huist al jaren met succes een  
kolonie van Blauwe Reigers en Lepelaars. Het dennenbosje te midden van het 
langsrazende verkeer vormt letterlijk een eiland waarop ook dit jaar weer volop 
werd gebroed. Een prachtig voorbeeld van een bijzondere symbiose tussen natuur 
en economie. Toch wordt de kolonie bedreigd. Volgens de beleidsmakers vormt de 
rotonde een obstakel voor het alsmaar toenemende autoverkeer vanuit Amsterdam 

Natuurbescherming is vaak een kwestie van lange adem. In dit natuurbeschermings

nieuws gaan we in op nieuwe ontwikkelingen in drie al bekende dossiers. Daarbij 

moeten we vaak weer constateren dat in het verleden behaalde resultaten nog geen 

garantie bieden voor de toekomst.

■ Chris Brunner en Bernard Dragtsma

lepelaar in het dennenbosje van Lijnden. Foto: Bernard Dragtsma
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■ Chris Brunner en Bernard Dragtsma

naar de A9. Zij willen de rotonde vervangen door een verbrede klassieke kruising 
met verkeerslichten. Een uitermate dure oplossing, maar Amsterdam zou betalen 
en Haarlemmermeer zou de ingreep realiseren, zo was het plan. Met succes heeft 
de Natuurbeschermingscommissie vorig jaar hiertegen geageerd (zie Fitis 2020-2). 
Onder politieke druk beloofde het college van Haarlemmermeer nader onderzoek. 
Evenwel werd nog steeds gerept over een alternatieve locatie voor de vogels in de 
buurt.
De Gemeente Amsterdam ziet kennelijk de bui al hangen en besloot onlangs de 
wegaanpassing een aantal jaren uit te stellen. Goed nieuws voor de vogels zou je zo 
zeggen. Echter, dit besluit leidde tot grote onvrede bij de in Lijnden gesettelde on-
dernemers en bewoners, die kennelijk een vlotte doorstroming van het verkeer van 
levensbelang vinden. De druk neemt daardoor weer toe.
Het standpunt van de Natuurbeschermingscommissie in deze zal een ieder duide-
lijk zijn: de broedkolonie moet op deze plek blijven! Het succes van een alternatieve 
plek voor de kolonie is allerminst verzekerd. De doorstroming van het verkeer kan 
evengoed worden verbeterd door de rotonde met een extra rijstrook uit te breiden. 
Daarvoor is ter plekke voldoende ruimte beschikbaar. We hebben onze visie in ons 
overleg met de gemeentelijke ecoloog besproken. Zij deelt deze, maar de strijd lijkt 
nog geenszins gestreden. Waakzaamheid blijft geboden !

Dossier Duinpolderweg - van de regen in de drup?
In dezelfde Fitis als hiervoor genoemd (2020-2) stond ook een artikel van Chris ge-
titeld ‘Exit Duinpolderweg’. Dit nadat de provincie Noord-Holland na negen jaar 
strijd de stekker uit dit onzalige project had getrokken. Toch blijven initiatieven 
voor meer asfalt in het grensgebied van Haarlemmermeerpolder en Bollenstreek 
ons bezig houden. Recent werden we geconfronteerd met plannen om de Nieuwe 
Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer te verdubbelen. Gelukkig nog geen con-
creet plan, maar wel een eerste onderzoek in varianten. Wat we totaal niet hadden 
verwacht was dat ook twee varianten zijn bedacht om de weg via een aangepast 
tracé te laten aansluiten op de Driemerenweg (N205). Als gevolg hiervan zou het 
enige soortenrijke stuk bos van het toekomstige Park 21 - tevens aangewezen als 
NNN-gebied - vrijwel geheel worden vernield. In dit nog jonge bosperceel met fraaie, 
enigszins verruigde open stukken broeden al veel vogelsoorten waaronder Blauw-
borst, Sprinkhaanzanger, Roodborsttapuit, Nachtegaal en Boompieper. Ook qua 
planten is het door de deels vochtige omstandigheden een interessant gebied. Ge-
lukkig komen we nog op tijd deze bedreiging op het spoor. We zullen de gemeente 
laten weten dat deze wegvarianten uit den boze zijn.

Ook op regionale schaal dreigen er nog steeds allerlei plannen voor nieuw asfalt ten 
koste van natuur. Het besluit van Noord-Holland om af te zien van de Duinpolder-
weg leidde, niet onverwachts, tot grote onvrede bij buur provincie Zuid-Holland, die 
40 miljoen euro had gereserveerd voor het oplossen van knelpunten in het wegen-
net. Het bedrijfsleven Bollenstreek lanceerde daarom alternatieve wegenplannen 
voor het gebied tussen Haarlemmermeer en Bollensteek. Deze plannen lijken haast 
nog erger dan de kwaal van de oude Duinpolderweg. Nóg meer asfalt! Toeval of niet, 
kort daarop kwamen ook de provincie Zuid-Holland en de gezamenlijke Bollen-
streekgemeenten met initiatieven.
Vrijwel alle ontsluitingsalternatieven zouden een forse aanslag betekenen op waar-
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devolle landschappen, ook binnen het werkgebied van de VWGZK. Het bij veel leden 
relatief onbekende bollengebied de Grote Looster (belangrijk voor akkervogels), de 
40 ha grote Elsbroekerpolder (een goed bezet weidevogelgebied) alsmede de Zuide-
lijke Haarlemmermeer zijn onze inzet waard.
Hoewel de plannen nog allerminst concreet zijn, leek het ons goed om alvast pre-
ventief op de voorstellen te reageren. Samen met de Vereniging Behoud de Polders 
en Milieudefensie Haarlem hebben we een brief verstuurd naar de Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland waarin we ons standpunt kenbaar 
maken. Inmiddels is er ook een gesprek geweest met een van de hoogst verantwoor-
delijke ambtenaren.
Een lichtpunt in dit dossier: de nieuw aangestelde Gedeputeerde heeft kort geleden 
voorgesteld het budget van 40 miljoen euro te halveren en dit te besteden aan an-
dere projecten. Als reden gaf hij aan dat de oorzaak bij Noord-Holland gezocht moet 
worden, die toen en nu niet wil meewerken.  Indirect zijn de actievoerders van toen 
dus (mede) de oorzaak volgens deze Gedeputeerde! Inmiddels leidt dit besluit al-
weer tot woedende reacties van de Bollenstreekgemeentes. Ondanks deze protesten 
steunden Provinciale Staten in meerderheid dit bezuinigingsvoorstel. We blijven 
echter de vinger aan de pols houden.

Het bedreigde bosperceel nabij de Driemerenweg (N205) ten zuiden van Hoofddorp.
Foto: Bernard Dragtsma
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Verbetering en uitbreiding weidevogelgebied Spaarnwoude?
Een half jaar geleden maakten we in Fitis 2021-2 melding van het initiatief van het 
recreatieschap om het weidevogelgebied in de Vereenigde Binnenpolder rond 
Spaarnwoude te verbeteren. Daar is ook alle aanleiding voor. De aantallen broed-
paren zijn in de afgelopen decennia ook in dit grootste weidevogelgebied van onze 
regio sterk teruggelopen. Weliswaar is de teruggang in de laatste jaren tot staan 
gebracht. Maar het beheer is verre van optimaal en verschilt sterk per boer. De 
broedvogels concentreren zich vooral in specifieke delen van het gebied. Op de 
gronden van sommige boeren - tezamen een aanzienlijk deel van het totale gebied 
- broeden vrijwel geen weidevogels meer. Terwijl de omstandigheden juist in deze 
polder in vele opzichten bijzonder goed zijn. Vrijwel alle gronden zijn immers in 
handen van de overheid. Dus, als de gezamenlijke overheden echt willen, zijn er 
hier veel mogelijkheden om er een groot weidevogelparadijs van te maken. Ook de 
aangrenzende Inlaagpolder, eigendom van de gemeente Amsterdam, zou daarbij 
wat ons betreft moeten worden betrokken.
Voorlopig is dat echter toekomstmuziek. De weg naar een versterking van de na-
tuurwaarden gaat ook hier niet over rozen. Een eerste planidee van het schap stuit-
te op stevig verzet van de betrokken boeren. Niet onbegrijpelijk. De boeren verdie-
nen er hun boterham en willen weten hoe zij gecompenseerd worden voor het verlies 
aan inkomsten als gevolg van natuurgerichte maatregelen. Het schap moest het 
antwoord op deze vraag vooralsnog schuldig blijven. Inmiddels heeft het schap wel 
keukentafelgesprekken gevoerd met de betrokken boeren om te achterhalen welke 
mogelijkheden de boeren zelf zien om de omstandigheden voor de weidevogels en 
andere natuur te verbeteren. Ook zijn onder de noemer van een ‘Living lab’ twee 
bijeenkomsten georganiseerd waar vertegenwoordigers van het schap, de boeren, 
de provincie en onze Vogelwerkgroep informatie en ideeën met elkaar uitwisselden, 
gelukkig over het algemeen in een goede sfeer.
Binnenkort horen we van mensen van het recreatieschap welke stappen zij verder 
willen ondernemen. Wat ons betreft staat vast: meer doen voor de weidevogels is 
een must.


