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Halve ton voor Landje van Gruijters !

Zaterdag 6 mei was een belangrijke dag voor het Landje van Gruijters bij Spaarn-

dam. Dit vogelrijke natte landje van negen hectare kan opgeknapt worden dankzij 

een flinke gift van de jubilerende J.C. Ruigrokstichting. Tijdens een feestelijke avond 

in de Philharmonie in Haarlem bleek het Landje gewonnen te hebben in de categorie 

natuur. Er is nu maar liefst € 50.000 beschikbaar voor het vergroten van de biodiver-

siteit, het verbeteren van de landschappelijke inpassing én de beleefbaarheid en het 

optimaliseren van het waterbeheer.

Mooie start voor nieuwe beheerstichting

Uit handen van bestuurslid Edzo Huis-
man van de Ruigrokstichting mocht Jo-
han Stuart het geld in ontvangst nemen 
namens de vorig jaar opgerichte Stich-
ting Duurzaam Natuurbeheer Landje 
van Gruijters. In deze stichting zitten 
vertegenwoordigers van de Vogelwerk-
groep en van de bewoners van de woon-
arken in Zijkanaal B. Deze stichting 
heeft na goed overleg met het Recreatie-
schap Spaarnwoude het beheer over 
het Landje op zich genomen. De oprich-
tingskosten van de stichting (notaris, 
bank, website) zijn trouwens betaald 
door de Vogelwerkgroep.
Het Landje was oorspronkelijk buiten-
dijks land langs het IJ. Al in 1850 was 
het omdijkt en als grasland ingericht. 
Het heeft een grootte van circa 9 hecta-
re (een hectare rietland, drie hectare 
weiland en vijf hectare slib en open wa-
ter). Het Landje heeft een eigen water-
huishouding waarbij uitwisseling 
plaats vindt met het buitenwater via 
het stuwtje. Inlaat gebeurt handmatig 
bij lage waterstand. Bij inlaat kan het 
brakwatergehalte worden gehandhaafd: 
dat betekent een weelderig groei van 
bijvoorbeeld het schaarse Goudknopje. 
Het waterpeil is nu wel een probleem. 
Water inlaten kan wel, maar bij hevige 
regenval water wegpompen kan niet. 

Dit is één van de zaken die de nieuwe 
stichting nu kan regelen. 
Veel vogelsoorten zijn regelmatig in het 
prachtige plas-dras gebied aanwezig, 
zoals: Kluut, Grutto, Kievit, Tureluur, 
Kemphaan, Groenpootruiter, Bosruiter, 
Witgatje, Watersnip, Bonte Strandloper, 
Wintertaling, meeuwen, Visdiefjes, Wa-
terral, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors 
en Kleine Karekiet. Ook komen er Wa-
terspitsmuis, Rugstreeppad, foerage-
rende vleermuizen en vossen voor. De 
nieuwe stichting wil jaarlijks maximaal 
een derde deel van het riet maaien om 
te voorkomen dat het rietland oud 
wordt en er boompjes in opstaan. Ook 
zal het waterpeil gedurende het jaar 
aangepast worden aan de diverse wei-
de-, riet- en watervogelsoorten.
Vanwege de vogels en het voorkomen 
van veel brakwater minnende planten-
soorten is het Landje van Gruijters een 
pareltje van een natuurgebied. Door de 
grote natuurwaarden heeft het gebied 
ook een grote aantrekkingskracht op 
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het publiek. Niet alleen kenners van  
vogels en planten waarderen het ge-
bied, maar ook de doorsnee recreant 
wordt helemaal enthousiast als er in 
het voorjaar weer Kluten en Grutto’s te 
zien zijn, of Lepelaars in de zomer.
De vegetatie op het Landje van Gruij-
ters is verruigd. Er groeit steeds meer 
pitrus in grote pollen omdat het regen-
water op het weiland stagneert. De riet-
kraag breidt zich steeds verder uit. De 
eilandjes die onbedoeld 
ontstaan zijn en door veel vogels inten-
sief gebruikt worden, verdwijnen lang-
zaam weer. Er is veel achterstallig  
onderhoud van het Landje. Greppels 
functioneren niet meer. De afrasterin-

gen en hekken zijn verrot en staan op 
instorten.
Dat was voor omwonenden en natuur-
liefhebbers reden om de handen ineen 
te slaan. Dankzij de nieuw opgerichte 
stichting Duurzaam Natuurbeheer 
Landje van Gruijters en dankzij de  
bijdrage van de Ruigrokstichting is het 
mogelijk de natuurwaarden verder te 
ontwikkelen en verruiging tegen te 
gaan.
Ook voorlichting over het gebied zal 
aandacht krijgen, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van wat infopanelen en moge-
lijk een telescoop. Het zal nog spannend 
worden of al het werk uitgevoerd kan 
worden voor eind 2018, want dat is een 

Het BeStuur van de nieuwe stichting: Hans Bonfrer (voorzitter, middenachter), Jan Pranger 
(penningmeester, rechtsachter), Johan Stuart (secretaris, voor). Hans Rozestraten (links ach-
ter) is adviseur. Verder zijn betrokken bij het Landje: Annemiek Huneker als coördinator van 
de vogeltelgroep, en Andrea Bloem. Zij heeft jarenlang de vogeltellingen gecoördineerd, con-
tacten gehad met het Recreatieschap en vogelverslagen en een beheerplan geschreven.
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eis van de Ruigrokstichting. Er zijn 
maar een beperkt aantal weken per jaar 
met weinig vogels en er niet te veel  
water staat in het gebied. Ook wil de 
stichting een beroep doen op leden van 
de Vogelwerkgroep om tijdens zoge-
noemde veldwerkdagen de handjes uit 
de mouwen te steken.
Ook voor de eerste voorzitter van de 
nieuwe stichting, Hans Bonfrer, kwam 
de prijs van de Ruigrokstichting als een 
enorme verrassing. “Nee. Hier hadden 
we eigenlijk niet op gerekend. Vooraf 
had ik wel een goed voorgevoel, omdat 
we een populair voorstel deden voor een 
mooi gebied in Zuid-Kennemerland, 
waar we een prachtig plan voor uitge-
werkt hadden. Dus dat zou zomaar een 
schot in de roos kunnen zijn. Maar als 
je dan hoort, dat je die prijs ook echt 
hebt gekregen, dan kun je je geluk niet 
op. Ineens kunnen veel van die door 
ons bedachte plannen en voorstellen 
gerealiseerd worden, zodat het Landje 
van Gruijters weer optimaal als natuur-
gebied kan functioneren. Ja, we waren 
heel blij”.
Nadat in eerste instantie coördinator 
vogeltellingen Andrea Bloem al talloze 
voorzetten had gegeven voor een beter 
natuurbeheer van ’t Landje heeft uit-
eindelijk Johan Stuart van onze vogel-
werkgroep de aanzet gegeven tot de op-
richting van de nieuwe stichting. In 
betrekkelijk korte tijd zijn vele mede-
standers gevonden, omdat de betrok-
kenheid bij ’t Landje van Gruijters zo-
wel onder vogelliefhebbers als bij 
omwonenden groot is. Johan is secreta-

ris van de club, Jan Pranger penning-
meester en Hans Rozestraten adviseur. 
Ook Annemiek Huneker is als nieuwe 
coördinator vogeltellingen nauw be-
trokken bij de plannenmakerij. De 
groep vogeltellers draagt suggesties aan 
om het gebied nog aantrekkelijker te 
maken.
De lijst van ‘te doen dingen’ is al be-
hoorlijk lang en vandaar dat de stich-
ting al prioriteiten heeft gesteld. Eerst 
wordt de bestaande afrastering ver-
nieuwd en ook het waterbeheer krijgt 
voorrang. Ook wil de nieuwe stichting 
het publiek graag bij de ontwikkelingen 
van ’t Landje betrekken. Er komt een 
informatiepaneel, er wordt nu al volop 
gewerkt aan het maken van een website 
(www.landjevangruijters.nl) en mogelijk 
wordt er bij het gebied ook een tele-
scoop opgesteld. Tegelijkertijd  wordt er 
volgens voorzitter Bonfrer hard gewerkt 
om ook de zaken voor de toekomst veilig 
te stellen. Bonfrer wijst erop dat ook 
andere partijen als recreatieschap en 
waterschap verantwoordelijke zijn voor 
een goed beheer van ’t Landje. Daarom 
wordt hen gevraagd ook financieel bij te 
springen. Ook zijn er nog tal van andere 
partijen (Nova Zembla, Hekslootpolder, 
de stichting die het Fort beheert), waar-
mee Bonfrer rond de tafel wil gaan zit-
ten. Kortom, de nieuwe stichting bruist 
van levenskracht en dat zal ’t Landje 
van Gruijters alleen maar ten goede ko-
men.

■ Jan Kuys

Foto: Dennis Klein

Citroenkwikstaart (Motacilla citreola)


