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Hekslootpolder: Vogelvrij of vrij Vogelreservaat?

(overgenomen uit Heksloot-nieuws (6) nr. 1)

Ook de pers liet zich niet door de nimmer aflatende buien uit het

veld slaan, evenmin als Radio Noord-Holland. Zo konden ook de

thuisblijvers geïnformeerd worden over wat er zich die ochtend,

rond de klok van elf, had afgespeeld in de polder.

Nico de Haan onthulde een van de bordjes, die vanaf dat moment

duidelijk maakten dat twee pecelen van veehouder Vink de status

hebben van "Vrij Vogelreservaat". Hij deed dit met een geamuseerd

praatje over de geluiden die weidevogels voortbrengen en zo een

Het weer zat niet mee op zaterdag 27 januari jl., toen er in de

Hekslootpolder een kleine ”plechtigheid” plaatsvond in verband

met de onthulling van een tweetal bordjes ”Vrij Vogelreservaat”,

maar dat was eigenlijk het enige dat tegenzat. Zo’n zestig mensen

betoonden hun blijk van instemming door weer en wind te trotseren,

de orkaan van de daaraan voorafgaande donderdag nog vers in het

geheugen....

Ook Nico de Haan van Vogelbescherming -bekend van radio en TV-

was aanwezig om, namens zijn organisatie, de borden te onthullen.
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bijzonder aardige bijdrage vormden voor het liefdesspel van jonge

paartjes in de polder. Voor vogels en .... voor mensen. Vormden,

inderdaad, want Nico de Haan wees erop dat dit samenspel van vo-

gelgeluiden langzaam maar zeker uit ons polderland is verdwenen.

Of tenminste schaars is geworden, want in de Hekslootpolder is

dit gelukkig nog volop te beluisteren in de voorjaars- en zomer-

maanden.

Een vrij vogelreservaat, wat is daar nu de betekenis van? Vrij vo-

gelreservaat betekent niet, dat zo'n gebied nu echt de status

van reservaat heeft in de zin van een bestenmingsplan of op ba-

sis van de Natuurbeschermingswet. Vrije vogelreservaten komen tot

stand op basis van vrijwilligheid tussen grondeigenaar of gebrui-

ker en Vogelbescherming. De grondeigenaar zegt als het ware toe

zoveel mogelijk rekening te houden met de aanwezige populatie vo-

gels. In dit geval dus veehouder Vink die, zoveel als binnen zijn

agrarische bedrijfsvoering mogelijk is, rekening zal houden met het

wel en wee van 'zijn' weidevogelpopulatie. Vrijwilligers van de

Hekslootvereniging hebben hen hier het afgelopen seizoen bij ge-

holpen door middel van nestbescherming.

Een stap verder in de goede richting dus. Dit betekent echter

niet dat de Hekslootpolder niet meer vogelvrij is. Nog steeds

dreigt het gevaar dat de politieke wind draait. 'Vogelvrij' dus

nog, nog steeds. Uw steun blijft belangrijk.

Peter de Jong

Nico de Haan onthulde op

zaterdag 27 januari 1990

de twee bordjes, waar-

door één van de mooiste

weidevogelgebieden in de

omgeving van Haarlem, de

Hekslootpolder,
tot ”Vrij

Vogelreservaat verklaard

werd. Op deze foto houdt

Nico de Haan voor één van

de bordjes een toespraak

voor de aanwezigen, die

ondanks het slechte weer

toch gekomenwaren. Foto:

Peter de jong.


