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Voor deze nieuwe mutanten en de raszuivere pluizers de mededeling dat de 
pluisavonden weer in september beginnen, donderdags om de veertien dagen 
om 20.00 uur bij Joop Buker (Willem Mollhof 9, 1065 AH Amsterdam). 
De exacte startdatum is ten tijde van het schrijven van dit stuk nog niet 
bekend. We raden u aan om daarover even te bellen naar één van ons. We ver
zekeren u dat de avonden niet alleen leerzaam, maar ook onderhoudend zijn. 
Af en toe is het bijna een theekransje, waarbij de laatste vogelnieuwtjes en 
-roddel uitvoerig aan de orde komen. 

Henk Sandee (122509) & Joop Buker (152766) 

DE POELRUITERPLAS 

Joop Buker 
Willem Mollhof 9 
1065 GM Amsterdam 

Braakballen van de Bosuil. Buren 
een bos- en onder een stadsparkbewoner. 

Piet de Droog 

Al jaren zwervend met de fiets door Spaarnwoude leer je de plekjes kennen 
waar je leuke vogelsoorten mag verwachten. Spaarnwoude kent vele mooie ge
biedjes om vogels te zien, zoals de Batterij bij Halfweg, de Houtrakkerhoek, 
Dijkland, de Vereenigde Binnenpolderenlast but not least de Poelruiterplas. 
Inwoners van Haarlem en omstreken spreken over het plasje van Spaarnwoude, 
niet te verwarren met het meertje van Spaarnwoude dat gelegen is aan het 
eind van de Molenwetering. Voor bepaalde soorten is dit meertje niet aan
trekkelijk genoeg, hoewel de diepte rondom niet meer dan 25 centimeter is. 
Het meertje is voor publiek toegankelijk en mogelijk speelt de verstorig een 
rol bij het daar wegblijven van de steltlopers. De Poelruiterplas daarentegen 
ligt in het weiland en wel zo'n 60 meter van de weg. 

Voor het ontstaan van deze plas moeten we vele jaren terug gaan. In het be
gin van de jaren zestig werd een begin gemaakt met de aanleg van het tra
ject Velsertunnel - Amstelveen van rijksweg A9. Deze autosnelweg doorsnijdt 
de Vereenigde Binnenpolder. Aangezien dit een veengebied is had men behoefte 
aan ophoogzand. Voor het tracé tussen Zijkanaal C en het Rottepolderplein be
sloot men zand te gebruiken van de strandwal te Spaarnwoude. Daartoe creëer
de men een zandput op de plaats waar nu het plasje ligt. Deze zandpunt was 
veel groter dan het huidige plasje (circa 12 tot 15 ha), besloeg twee perce
len en was 16 tot 20 meter diep. Nadat de ophoging van de snelweg voltooid 
was bleef er dus een forse zandput achter. Er werd uiteindelijk besloten om 
baggerslib dat vrij kwam bij het baggeren van het Noordzeekanaal en de havens 
van IJmuiden te gebruiken voor het opvullen van de zandput. Dit slib werd 
met schepen naar Spaarndam vervoerd en daar werd het via een persleiding 
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naar de zandput gebracht. Aangezien de leiding aan de noordzijde van de put 
lag, werd het noordelijke perceel (nabij de Kerkweg) beter gevuld dan het zui
delijke perceel (waar nu het plasje ligt). Om het zuidelijke perceel alsnog 
op het niveau van het maaiveld te brengen werd besloten om veen te gebruiken 
dat was vrij gekomen bij de aanleg van de Waarderpolder. Het veen dat gestort 
werd zorgde er inderdaad voor dat het hele gebied van de voormalige zandput 
opgevuld werd. 
Na een aantal jaren echter is dit veen gaan inklinken, zodat alsnog een on
diepte ontstond die aantrekkelijk genoeg bleek voor een Poelruiter die daar 
van 22 september 1979 tot 20 oktober 1979 verbleef. Zo kreeg de plas zijn 
naam in de vogelwerkgroep. Op 26 april 1984 werd er overigens weer een Poel
ruiter gezien. 

Geen van deze twee vogels heb ik gezien, maar wel heb ik, en met mij vele an
deren op 3 mei 1986deTerek Ruiter waargenomen. Ook zat er een Grauwe Franje
poot op 14 juni 1982 en op 27 oktober 1984. Nu zijn dit geen alledaagse 
soorten, maar Lepelaars, Wintertalingen, Kemphanen, Watersnippen en Zwarte 
Ruiters (om er maar enkele te noemen) zijn vaak aanwezig. Elk jaar is er ook 
een paartje Zomertalingen aanwezig, al heb ik ze dit jaar gemist. De Bontbek
plevier, goed te volgen met de telescoop, heeft daar ook een territorium. Wat 
te denken van het afgelopen voorjaar met z'n aanhoudende oostenwind. De Kemp
hanen bleven in het westen hangen en op een avond telde ik minstens vijftig 
exemplaren langs het water. Een prachtig schouwspel. 

Sinds juli is er een schuilhut geplaatst en een kleine parkeerplaats aange
legd. Ook de plas is iets veranderd. Met links een slikveldje en op de voor
grond een smalle grasstrook, heb je een prachtig uitzicht op de steltlopers 
en de Watersnippen tussen het groen. Dank aan alle werkers van de VWG-Zuid 
Kennemerland en het Recreatieschap Spaarnwoude voor het tot stand komen van 
deze schuilhut. Als men nu nog iets aan het waterniveau kan regelen dan is 
de vogelaar helemaal tevreden en de steltlopers niet minder. 
Mijn jongste ervaring vanuit de schuilhut: een prachtig mannetje Bruine Kie
kendief jagend boven het riet en een Boomvalk in het weiland. Ook kon ik de 
Kleine Strandloper tijdens een bezoek noteren. 

De Poelruiterplas blijft een plas met verrassingen en een ontmoetingsplaats 
voor vogelaars. Zelf heb ik daar al veel Haarlemse vogelaars ontmoet en zo 
hoor je nog eens iets uit hun regio. Een ieder zou ik willen zeggen: neem de 
fiets (de auto kan ook) en ga richting Spaarnwoude. De Poelruiterplas is een 
bezoekje meer dan waard. 

Met dank aan Evert van Huijssteeden (VWG Zuid Kennermerland) voor het be
schikbaar stellen van zijn informatie over het ontstaan van de Poelruiterplas. 

Piet de Droog 
J.Ligthartstraat 37 
1068 PA Amsterdam 
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