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Gloednieuwe vogelhut

bij Spaarnwouderplas

Op 21 juni werd de hut feestelijk geopend in het bijzijn van verschillende

leden van de Vogelwerkgroep, medewerkers van Recreatieschap

Spaarnwoude, vrijwillige weidevogelbeschermers uit Spaarnwoude, enkele

buurtbewoners en enkele persmensen. Michael Omvlee, hoofd

gebiedsbeheer van het recreatieschap, wees de aanwezigen op de grote

cultuurhistorische waarde van het gebied dat gelukkig niet als intensief

recreatiegebied is ingericht, zoals wel eerst in de plannen was opgenomen.

Biologen wezen de bestuurders op de grote waarde van het

veenweidengebied.

Ik heb in mijn praatje gewezen op het ontstaan van het altijd vogelrijke

plasje. Dit is ontstaan door de winning van zand voor de aanleg van de

snelweg A9 in de jaren zestig. De 16 tot 20 meter diepe zandput werd later

volgestort met bagger uit het Noordzeekanaal en de havens van IJmuiden.

Om de oude zandput op maaiveld te brengen werd ook nog veengrond

aangebracht die vrijkwam bij de aanleg van de Waarderpolder. Door

inklinken van het veen is de ondiepe plas ontstaan.

De officiële openingshandelingbestond uit het onthullen van de naam van

de hut 'de Smient'. Een vogelsoort die een groot deel van het jaar

dominantaanwezig is in het plasje. Bij de onthulling ontbrak helaas Hans

Schuurman, de meest trouwe bezoeker van de hut. Hij was op vakantie.

Uiteraard werd het Recreatieschap Spaarnwoude namens de

Vogelwerkgroep hartelijk bedankt. Tot begin van de avond kwamen

Eindelijk was het dan zover. Op woensdag 21 juni 2006 werd de geheel

vernieuwde vogelhut bij de Spaarnwouderplas in gebruik genomen. De

officiële handeling werd verricht door twee leden van de vogelwerkgroep,

die we kunnen rekenen tot de trouwe bezoekers van de hut: Roy Slaterus

en Lodewijk Blokland. Ze werden daarbij geassisteerd door twee

medewerkers van het Recreatieschap Spaarnwoude, die de hut in eigen

beheer bouwden. Dit bouwen ging in nauw overleg met de Vogelwerkgroep

Zuid-Kennemerland, die op haar beurt zorgde voor het vernieuwen van de

informatiepanelen.
De oude hut is in 1988 gebouwd. Die hut was door achterstallig
onderhoud aardig vervallen. Bovendien was de hut niet erg praktisch. Als

alle luiken dicht waren, was het er pikkedonker, waardoor eenopstapje in

de hut niet te zien was met alle gevolgen van dien. Nu is de hut ruim en

licht door plexiglas in de luikjes. Het fundament is, door gebruik te maken

van betonplaten, steviger dan de oude hut. Deze is zelfs één of twee keer

omgewaaid.
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verschillende nieuwsgierigen de hut verkennen. Hoewel er weinig vogels te

zien waren, was men zeer te spreken over het nieuwe onderkomen.

Helaas constateerdenenkele leden van de Vogelwerkgroep in juli al enkele

vernielingen. Gelukkig was dat nog redelijk eenvoudig te herstellen. Heel

wat minder goed is het afgelopen met de hut bij de plas in de

Hekslootpolder. Nadat er al eens brand was gesticht, brandde deze in

augustus tot de grond toe af.

Ik hoop dat er veel mensen in de nieuwe hut aan de Kerkweg in

Spaarnwoude gaan kijken. Noteert u uw waarnemingen in het schriftje?

Vernielingenof andere wetenswaardighedenkunt u aanmij doorgeven.
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Lodewijk Blokland en Roy Slaterus verrichten de officiële opening van

vogelhut ‘De Smient’. Links de medewerkers van het Recreatieschap

Spaarnwoude. Hans Vader.


