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Zorgen over de vogeleilandjes bij de Huizerpier

De pier van Huizen is zeer geliefd voor vogelexcursies. Naast de pier liggen vijfkleine

eilanden. Bij deze eilandjes en het omliggende water zijn veel vogels te zien. Helaas is de

ontwikkeling van de eilanden zorgwekkend. Zij raken steeds meer begroeid en worden

daardoor steeds minder aantrekkelijk voor vogels. Het beheer is niet goed geregeld.

De eilandenzijn een aantal jaren geleden gerealiseerd in overleg met Staatsbosbeheer.

Zij vormden de compensatie voor de uitbreiding van de haven van Huizen door de

gemeente Huizen. Na realisatie zouden het beheer en het onderhoud aan Staatsbos-

beheer worden overgedragen. Dat is echter nog niet goed uitgewerkt. Op initiatief van

Jelle Harder heeft de Vogelwerkgroep in brieven aan Staatsbosbeheer en B&W van de

gemeente Huizen aandacht gevraagd voor deze situatie.

Rien Rense

Huidige situatie

Inrichting
De inrichting van deze speciaal voor vogels

aangelegde broedeilanden laat te wensen over.

Het grootste zuidelijk gelegen eiland kalft af

door golfslag en wordt kleiner. Het aanbrengen

van een oeverbescherming aan de westzijde is

dringend noodzakelijk.
Een ander probleem vormt de toplaag van de

eilanden. Deze bestaat uit zwarte voedselrijke

grond en niet uit voedselarm zand, waardoor er

een ruige en hoge begroeiing is ontstaan. Die

maakt het onmogelijk om de eilandjes effectief

en optimaal laten functioneren voor specifieke

broeders van kale grond, zoals sterns,

meeuwen en steltlopers, waaronder kluut en

kleine plevier.

Beheer en onderhoud

De functie als vogelbroedgebied is, naast een

adequate inrichting, ook afhankelijk van

bescherming met toezicht en handhaving en

beheersmaatregelen. Het is noodzakelijk om

jaarlijks in de winterperiode de begroeiing

(waaronder boomopslag) te verwijderen en de

grond kaal te maken. Het beheer en het

onderhoud is niet afdoende geregeld tussen de

gemeente Huizen en Staatsbosbeheer. Beiden

wijzen al jaren naar elkaar.

Het gevolg van deze patstelling is dat de vogel-

broedeilanden niet optimaal zijn ingericht en

evenmin zo goed mogelijk worden onder-

houden. Dat gaat ten koste van het broedgebied

van de vogels. Ook druist deze handelswijze in

tegen de in het verleden gemaakte afspraken.

Maatschappelijk is het onacceptabel dat deze

situatie nog veel langer voortduurt. De

bestuurlijke betrouwbaarheid is in het geding.

Het bestuur van de Vogel werkgroep Het Gooi

en Omstreken heeft daarom in brieven aan

Staatsbosbeheeren de gemeente Huizen

gevraagd om spoedig met elkaar definitieve

afspraken te maken over acceptatie van het

beheer en onderhoud door Staatsbosbeheeren

over verbetering van de inrichting van de

vogelbroedeilanden. De indruk is dat de

gemeente Huizen in enige mate schatplichtig is

aan Staatsbosbeheer door het niet optimale

inrichtingsniveau bij oplevering van de

eilanden. Een oplossingsrichting kan zijn dat

de gemeente Huizen een financiëlebijdrage ter

beschikking stelt om de inrichting te

verbeteren. De vogels, de vogelaars en vele

andere natuurgenieters zullen hen dankbaar

zijn als inrichting en beheer afdoende geregeld

zijn.

Het (ondiepe) water vormt voor veel water-

vogels een prima leefgebied om er voedsel te

zoeken en er te rusten. Toch worden de

eilanden niet als broedlocatie gebruikt door de

vogels voor wie zij bedoeld waren: de

zogenaamde kale grondbroeders, zoals sterns

en plevieren. De ecologische potenties worden

helaas niet ten vollebenut.

Bij vogelaars is de plek geliefd. Vogels kunnen

worden waargenomenvanafde ‘vogelboule-
vard’ -de Huizerpier- met prachtig zicht op de

eilanden en het omringende water. Het is een

prima plaats om naar vogels te gaankijken. De

recreatieve kwaliteiten van de eilanden zijn

danook van betekenis, maar zullen in waarde

toenemenals deeilanden optimaal worden

ingericht en beheerd.


