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"Red de Kluut bij Halfweg" 

Er zullen weinig Amsterdamse natuurliefhebbers zijn, die nooit van genoemde 
actie hebben gehoord. Jarenlang is er strijd geleverd om te proberen althans 
een deel van de prachtige natuurgebieden, die door opspuitingen rond Amster-
dam waren ontstaan, te redden. Zoals te verwachten viel, waren de resultaten 
~ering, in menig opzicht nihil. Het ontstaan van ·de fraaie landschappen i11111ers , , 
was een onbedoeld bijprodukt van economische activiteiten, gecombineerd met 
eveneens onbedoelde, maar ook economisch bepaalde "tegenvallers". In de laat-
ste jaren concentreerde? zich het gevecht om natuurbehoud rond de zgn. "Lange 
Bretten11

, een vrij smalle strook ten noorden van de spoorbaan Amsterdam-Haarlem, 
zich uitstrekkend tussen Slot~rdijk en Halfweg. 
Maar - het verhaal herhaalt zich - ook de "Lange Bretten 11 ging goeddeels ver- • 
loren, niet voor havens en industrie, maar voor recreatie-doeleinden en wel in 
de vonn, zoals die blijkbaar door een meerderheid van de Amsterdamse bevolking 
g~enst wordt, namelijk sportvelden en volkstuinen. De stukken, die nog niet hun 
eindbestemming hadden ~evonden, werden intussen ook minder aantrekkelijk, door 
u~tdroging, door verruiging, door het eeuwige crossen en door een ondernemende 
bo.er. 
Al'leen in het uiterste westen bleef een "onhandelbaar" stukje over, dat destijds 
njet ,voldo1;?nde , hoog werd opgespoten en daardoor erg nat en slap bleef. Veel wa- · 
ter uit de gehele "Lange Bretten 11 kwam daar uiteindelijk terecht en werd van tijd 
tot tijd door een oude pompinstallatie van Bos & Kalis op boezemwater van het 
Hoogheemraadschap Rijnland uitgesla~en. Ook reeds tijdens het opspuiten in de 
zestiger jaren werd het overtollige water op deze wijze afgevoerd via een zgn. · 
"slibvangveld". In het wild kolkende water, zoals dat de spuitleiding verlaat, be
zinken alleen de grove bestanddelen, zoals flrint, schelpen en grof zand. De fij
nere slibdeeltjes komen eerst tot bezinken, ~mnneer het water tot rust is gekomen 
in het slibvangveld. De lage ligging en het (plaatselijk} hoge slibgehalte heb
ben de landschappelijke ontwikkeling en het ontstaan van de typische avifauna 
bepaald. Slibrijke boderr.s met ondiep water vormen een uiterst geschikte combina
tie voor ,de Kluut met zijn typ-lsche muaienrle fourageenr.ethode. Vandaar dat het 
stuk vanaf het begin een grote aantrekkingskracht op de zwart-witte vogels uit
oefende. Voorzover z·ij er door teveel aan water (of later ook door teveel aan 
vegetatie) niet konden broeden, deden zij dat in aangrenzende, toen nog (vrij) 
kale terreinen en kwamen zij met de jongen naar de slikken. In de loop der jaren 
rukte de vegetatie sterk op: Moerasandijvie, lisdodden, maar vooral riet, waar
door de vogels van het kale veld geleidelijk plaats moesten maken voor rietbe
woners. In 1979 broedd~ de Kluut er al niet meer. 

Technische bedreigingen 

Los daarvan werd ook dit allerlaatste kleine stukje in zijn voortbestaan be
dreigd. Mensen bedenken van alles om ook de allerlaatste vierkante meter "nuttig" 
te gebruiken en uitgerekend deze plek bleek ideaal te zijn voor een verkeersplein, 
een kanaal om de Hest en een nieuwe spoorbaan naar Haarlem. l',l deze plannen zijn 
ook nu: nog ,niet definitief van de baan, maar er zou geldgebrek zijn en bestuur- . 
lijke strubbelingen, ~aardoor voorlopig niet aan uitvoering kan worden ge~acht. 
Dit .betekent tijdwinst en enigszins hoopvol mogen we misschien aan het oude ge
zegde 11 uitstel is afstel" denken. Zonder dus de dreiging in de verdere toekomst 
uiJ h~t ' 9og te verliezen, kunnen wij nu en in de komende jaren genieten van het 
fraaie landschap en zijn gevederde stoffering. r1aar niet alleen genieten, ook 
denken en werken aan een vorm van beheer, want het staat als een paal boven water, 
dat wij zonder maatregelen over eni~e jaren slechts een ruigte van wilgen, riet 
en wilgenroosjes zullen hebben en er van het fraaie steltlopersbiotoop wefoig 
meer over zal zijn. 
Samern.verking met Universiteit en Gerr!eentali.-fke diensten 

lntusSên is er wel het een en ander gebeurd, dat het voeren van een verantwoord 
beheer in de naaste toekomst zal vergemakkelijken. Onder de vele instanties, 
waartoe de actiegroep: 11 Red(t} de Kluut bij Halfweg" (lees mevr. L. Visser) zich 
heeft gewend, bevond zich ook de "Hetenschapswinkel" van de Universiteit van Am-
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:1 '• ,;~'te,:~w,i. Dit was1 ·een 9öe,(:le , gr~ep, want door bemi dde H ng van deze Hetenschaps
wi nkêl werd-.een térrein~:: eri literatuur-onderzoek ingesteld naar de mogelijk-

,, - héden'. Vaf'.1 ,aanlegèn' handhävinq" van broedterreinen voor Klutën bij Ams~~rdam. 
De student B. de Hinter deed dit onderzoek onder leidin!) van ;, -drs. Th. ·B,elter
man van het Zoölogisch Laboratorium (Vakf)roep Algemene Dierkunde}. Het uitge
brachte rapport werd eerder iri dit blad besproken (jrg. 17 nr. 4). · -:: · 

__ Op 7, noveinbE!r 1979, werd aan dit' rapport or het Zoölogisch L~b. een ~·wér.~_~espre
.. ,.- king gewijd, waarbij de Gemeente Amsterdam o.a. werd vertegenwoordi9'.d 1door 

ing.- b!. Janse van _Openbare lr.lerken, hoofdafdeling Groenvoorzienirrgèn / Oaarbij 
r',: - bleek, dat de Geme.erite_ Amsterdam (Groenvoorzieningen en Stadsontwfäkelin!J) -

.geheel los van de lc;>pende planologische procedure inzake de voorqènomen inrich-
- ting van het betreffende -gebied - bereid waren de ca. 12 ha. als openbaar 
groen met bijzondere bestemminn te ~aan beheren. In een stencil aan belangheb
benden van12 december 1979 (o.a. aan de Hijkopbouworganen der verschillende 
Uestelijke tuinsteden) wordt aesteld, dat 
" .••..•. de gemeente Amsterdam, bij beperkte financiële armslagt, volgens de in het 
het , hiervoor !)enoemde rapport gegeven uitgan9s punten, werken zal uitvoeren ter 

. verkrijging van een terreingesteldheid, die naar verwachting, als fourageerge
bied, en, zo mogelijk~ als bro2dgebied voor Kluten geschikt zal zijn." 
En verder: 

,/ Een werkgroep za 1 een voors tel doen voor de ontwi kke 1i ng van het bedoelde ter-
- reintje. 11 , ; ·, 

Deze werkgroep werd direkt !]efor111eerd en bestaat uit de heer . Janse, later ook 
aangevuld door de heer fL Kro:ienberg van Gemeente Groenvoorzieningen, drs. Th. 
Be 1 terman van UvA,. B ~ de Mi nter, fll~ Vr. L.. V·î sser en ondergetekende. 
In een :latere vergadering van -deze werk r:i roep k\11ai:1en de heren van GrOE!nvoórz,ie
ningen .met een uitgewerkt voorstel, dat in nauwelijks geamendeerde vonn door 
de werkgroep werd overgenor;;en. 

Activiteiten en resultaten 
. • , , , 1 

Het pl~n ,behelsde het f!raven van een poel t je op een plek, die aan de overige 
avff~_ûn:~1' d~ 'minst-mogelijke schade zou berok kenen en dit zou gebeuren vóór 15 
maart_' _(l9~) .. , ,om geen schade in de broedtijd te veroorzaken. -H.et r,oeltje, een 
ondi'ep wat.ertje,; met schuin oplorende kaal (Jemnakte oevers, was er .vóór het afge
sproken ti'jds tip, goed zichtbaar vanaf de- Spaarnwouderdi jk . Er werd een stuwtje 
aan9ebrac;ht om het overtolli ~e, zeer voedselrijke water van aangrenzende"v..o·lks
tuinen en sportvelden zoveel mogelijk te weren. Het po~ltje is gering van om
vang, deels uit fina nciële oveno,egingen, maar ook in verband met het proefkarak
ter van de opzet. 
Natuurlijk, er was kritiek .rno~eli j k. Alle be~in is moeilijk. Het substraat op 
de gemaakte schiereilanden ·was zelfs voor de Kluut hier en daar wel wat erg 
r~ ; '°'·i t geva'lleri. Het stuwtje verg_roott e de toegankelijkheid, wat niet de bedoe-
1 fng was. ·De· wäterhuishoudin!l van het poeltje kon heter, wat met een eenvoudi9e 
ingreep te realiseren is. nea r erg bemoedi ç::- nd . was, dat de Kluten zè!lf niet 
kritisch waren: ·er kwamen vier paêlr met succes tot broeden! Omdat ook het parti
culiere initiatief overeind bleef - er werd noqal wat riet getrokken of platge
legd en er werden plateautjes 9egraven - kwamen er in de Olilgevin~ van de schuil
hutten nog eens vijf paar bij. De eerste phase is dus succesvol afgesloten, maar 
wie er nu gaat kijken, ziet he t poeltje bijna niet meer, overwoekerd als het 
is door een ovet,,1egend ruderal e ve~et_atie. Het moeilijkste komt nu: getracht zal 
worden dit poe 1 tje min of meer blijvend. vrij kaa 1 te houden en er zal een tweede 
(poeJ(tje) worden bijge!Jrave'n. Ervarjngen m~t natte natuurbouw elders, bijv. in 
Zwitserland, kunnen wellicht met vrucht in ons stukje uitgeprobeerd worden. Ook 
nauwkeuri!J observeren ter plekke heeft .zijn betekenis. Er is niet alleen de 
strijd tegen de oprukkende vegetatie ,. er;- móeten ook avifaunistische belangen 
worden afgewo1en. Voor de Kluut all een.reu een ri9oreuse bestrijding van het 
riet tijdens de' sterkste !)roeiperiod·e ;(eind juni/juli)· het beste zijn, maar dan 
komen we . in conflict met de rietvogels , die juist laat broeden. Nu zijn soorten 
als Kleine Karekiet, nie,tzanger, Bosrietzan~er en zelfs srrinkhaanrietzanger 
in het Westelijk Havengebied nog erg ~ewoon , maar dat wordt wel anders en dan 
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is het. le.uk om hiervan een flink aantal broedparen in het "natuurreservaat- ,: 
je·\ ondergeb,racht te· heb-ben. En dan spreken we nog niet van de • Snor, die, . . , 
er .ook zijn territorium heeft en van de Blauwborst .en de. Baardmees, di ,e er .,' 
ooit broedden en er . misschien wel weer eens terug zul le.n: komen. · · · 

Het educatieve element 

Is het ·nu iÛ>belangri jk om· Kluten en de andere soorten bij Halfweg te bè- . 
houden, kan rnè·n zich àfvra<1en. \/oor het voort.bes taan van de Kluut als "t~eder,;. ' 
landse broedvogel 'natuurliJk niet. Er komen ·Gelukkig ,jaarlijks nog' enkele duiz 
dui'zeil'den p:aren in Nederland tot broeden, maar toevallig heeft niet iedereen · 
g'elegenheÎd om regei ;:;a tig naar Oostvaa rdèrsplassen, Delta of Dollard te réf-zen 
OJll ze daar op te zoeken . M·isschi en nog veel m2er dan het natui.irbeschennings- : 

· eleme.n.t wordt bij dH project( je ) het natuur-educatieve element benadrukt, · 
wat - via me nî:a liteHsverbe tering - op de du ur· toch weer ten gunste van· d~ 
natuurbescherming ka n o::ian \'i2r i<en . , .. · · · .·: 
Opt er veel bel angs ·tc 11 i ng \'oor het type· terrein is 9 kan iedereen ervar~n ,- · 
die op een gesc:1 ikt weé:<e i nd2 in zcmer of ; hazomer tracht een plaatsje in ·een 
der' schui lhut:ten te bet.3c:h t~ gen . D2 fotografen - gee n nestfötografie! - los-· 
sen elkaar dri n af, n:aa r ook het 11 ga..,·mie 11 waarnemen vànuit de' hutten blfjkt · 
zijn bekoring t e he~ ben . Lpschrift en in de hutten wekken de bezoekers d~alles 

·• schoon en con·ect achte'r t e l aten . D·î t zou niet nodig moeten · zijn, maar.· toch 
liggen er we l si ~aa~a ppe lschill en en l e~~st sto~d er een halfvolle fles met · 
melk te verz ur0.n. . ' 

· Zoals uit 'het bovenstaä.11ci ,,·21 be'.Jt ~pe ri zal zijn, doet de GemeentEtA111sterdàm 
ma chi naa l terre·; n'!J".? r !' C~.r.nen ::'. P.~è-re 9i' Ë11Z2n voor ei gen rekening. TÓ'én de ex
treme ·urbog te î n Mei het poel ~je deed dhjog-,:an en, we rd er d_i reet een: pömp- · 
aggregáäY gêbracht om \'e rs Üél t er in te bi"E:ngsn. Veel terrefnbeheer zal 'echter 
in handwe rk mo~ te ;1 geb~u,e n Ei1 dut vmrdt cl2 Gemeen t e veel te duur. 'Er Zál dus 
in toeneme nde mate een beroep op vrij~i l l :gers gedaan moeten worden, vooral 
in de wi nten112 a:1d2n . c~ i:2 r '.:c; :-·l ft van de l eden van o~ze werkgroep we 1 kennên
de, 01oet ik er v✓e;l vool" waa rs d1u\·!e n , d3t ni et alle leden tegelijk op dit 
kleine terreintje aan het t'!Gr :<: kunr:en gaan ! Hoewel veel . door particulier ini-:
tjatief ,tot star. d. is gekorr.e n, wu het er in de toekoms-t ,wel eens van kunnen 
komen~ dat •.niet i ed2r22;-1 e i' onbeperkt z·ijn ei ge:1 ideeën kan uitleven. Enige 
coördinati e., bijv. dooi· Ger: 1eer:t2 Groenvoorzi eni :;gen, -lijkt onontkoombaar. 
In de . komendf; j c;·en zöl moe-se :i blijken, of me t vereende kraçhten een biotoop 
in sta.nd kan vior.cb·n ~y~ho LitjQ Jî , C:nt de moeite v:icn het verdere gevecht om zijn ,_ 
voortbesta~n waard is. . v 

De ] U{am , , \ . 

De haam· van h_et ·CJe b.ied,:;e is ' het kl e inste prob ;eem. Hardne~ki'.J wórdt het door 
sómmi_gen" de_' K,1 e·; ne C:·aak ge,1oe;:;,d . He t is inde rdaad kleiner dan ·de aangrenzende 
'Grot'e Braai<~ màar het is hele:-;iaa l nooit een (dijkdoor)br'aak geweest. Het is· . 

. e~nVoücJ'.i'g een ~es t ant '!?n ee n opgespot en ter~~in, d~t een \ vroeger weidegebj:e_d 
bed,ekt. De Klerne Brä.&k h2eft w0 1 bGstaan . H1J lag ingekl emd tussen sppörbaan 

'. , ·dri 5paarrH·iciutie,"rdij l<, :n-i et ver ~!csteTij K• va;1 Sloterdijk. Daar zijn nU voe~haP
.. r . velden eii 'a l1 een een du·; kE: r o::der de s noorb aan verraadt o©k nu nog waar de , . 
. · · 'Kleine Bràak' e!enmaa l QE':.1ees t ·; s. , . 

. . .- t ~. ~ ; ; 

,· 

' · · dv~rzi'cht broedvoge Zs~and se.i zc3n 1980 · 

Om een idee te geven van het huidige avifaunistische belang van öns ll'natÜurre
servaatj~II völgt h.ieronde r een globa l e aantalschatting vah de diverse broedvo
gelsoort~ri, ,-re:su ltaat van een vrij ruwe inventarisati·é. Hierbij zijn de vogels 
va.· n. de aa·n·g.yên. zen. d. e.· mense 1 i jk2 b. chui .zi .ngen en tuinen~ de ~r .ote Braak; · d. e .H.aar
lemrnertrel<vaart en het afwateri naskanaa l van Rijnl arid öui ~en beschöuwi rig ' ge-
làten~ Het ':i s he-laas gee n overbodige luxe er op' te wijzen;, dat het fi 'lnieri: of 
fotograferen bij nesten "in dit kwe:s bare milietJ en bij_ JTierendeels erg. schuw~ 
vogels ui'termate óng0wenst is. Survei ll erende controle'urs vogelwet zullen ·•in 
het vervolg ·mfodèr scrupuleuze li efhebbe rs uit het terrein verwijderen. · 
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Bergeend 
..• Wi }.de Eend · 

Slobeend 
Kui ;(eend 
Bruine Kiekendief 
Patrijs 

• Fazant 
~Jaterra l 
Haterhoen 
Meerkoet 
Kleine Plevier 
Kievit 
Tureluur 
Kluut 
Visdief 
Houtduif 
Koekoek 
Veldleeuwerik 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Heggemils 
Merel 

, Snor · 

Sprinkhaanrietzanger 
Rietzanger 
Bos rietzanger 
Kleine Karekiet 
fii ti s 

Rietgors 
Kneu 

. Ekster 

·.i:• . 
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~enminste twee paar (met _ tomen kleine pulli :gezien) 
ca. 10 paar 
2 - 4 paar 
1 - 2 paar 

' ! •' ' '· 

1 paar (drie vlier,vaardige jo.ngen) 
• ... 14 r i ~: 

waarschijnlijk niet meer dan 1; ?~ar· 
3 - 5 paar 
misschien 1 paar (niet naar nést.e.n z·oeken!) . , 
3 - 5 paar 
5 - 6 paar 

2 paar 
2 3 paar 
1 - 2 paar 

9 paar 
1 paar 
1 paar 

2 3 

2 paar 
1 - 2 paar 

1 territorium 
2 terr. 
1 terr. 
1 terr. 

1 - 2 terr. 
16 - 20 terr. 
13 - 15 terr. 
ca. 30 terr. 

3 terr. 
20 - 25 terr. 

3 - 5 terr . 
1 paar 

J. Walters 
Vespuccistraat 83 III 
1056 'SK ·Am,sterdam 
tel . 020 - 169463 

Augustus 1980 


