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Sinds dit voorjaar zijn op initiatief van Dolf Pull op de Meerwijkplas vier visdiefvlot-
jes geplaatst. Hij merkte dat gedurende de zomerperiode de aanlegpaaltjes bezet 
waren door Visdiefjes, maar dat zij nergens de mogelijkheid hadden om te broeden. 
Visdieven zijn bodembroeders die hun eieren graag leggen op een kale bodem en het 
liefst op eilandjes, ver weg van grondpreda toren. Dat bracht hem op het idee de 
Meerwijkplas te verrijken met visdiefvlotjes. Dolf wendde zich tot de Natuurwerk-
groep Meerwijkplas, die meteen enthousiast was over het idee. Via Landschap 
Noord-Holland werd een financiële bijdrage verkregen van de Nationale Postcode 
loterij en konden de vlotjes besteld worden.

Op 3 april werden de eerste twee vlotjes geplaatst en kreeg een vlot een plek in een 
plas bij Haarlemmermeersche Golfclub. De vlotjes zijn samen met Ton van Rewijk 
geplaatst. De door Ton ontworpen vlotjes zijn gemaakt van oude koelcelelementen. 
Later zijn er nog twee extra vlotjes in de Meerwijkplas bijgeplaatst. Per vlotje, dat 
bedekt is met een laag schelpen, is ongeveer plaats voor 2 tot 3 paartjes Visdief. Er 
liggen buizen op de vlotjes, waar de jongen dekking kunnen vinden tegen Zwarte 
Kraai of Blauwe Reiger op het mo-
ment dat de ouders aan het vissen 
zijn.

Op het moment van schrijven 
hangt er een paartje Visdief rond 
bij de vlotjes. De nieuwe voorzie-
ningen worden bijna dagelijks 
nauwlettend in de gaten gehou-
den. In de Hekslootpolder broeden 
op dit moment al enkele broedpa-
ren. Het is afwachten of de Visdief-
jes het eerste jaar al direct op de 
vlotjes gaan broeden !

■ Sven Pekel

Vlotjes voor Visdieven

Rondom de Meerwijkplas, aan de rand van Schalkwijk, wordt door vrijwilligers al 

jaren veel gedaan voor de natuur. Een enthousiaste vrijwilligersgroep doet in samen

werking met Landschap NoordHolland aan kleinschalig beheer om rietvogels het 

naar de zin te maken onder meer door bijvoorbeeld Wilgen weg te zagen. Dit beheer 

heeft niet alleen een positief effect op de rietvogels, maar ook zeker op de flora, waar

door er in de overgangszone tussen nat en droog vele orchideeën groeien. Dit beheer 

resulteerde onder andere in 2017 in de vestiging van de Roerdomp op deze plek.

Nieuwe voorziening in Meerwijkplas

vlotJes visdieven in de maak. Foto: Lex Pull


