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kunnen staan ‘met behoud van rust en 
ruimte’. Dan waren de opstellers in elk 
geval consequent geweest.

De samenstellers van de nota zijn in het 
algemeen vertegenwoordigers van de 
betrokken partijen. Je zou daarom ver
onderstellen dat een dikke meerderheid 
het eens is met dit verhaal. Dat baart 
zorgen. Vooral voor de natuur. Die lijkt 

er weer het meest bekaaid van af te ko
men.

Er is echter nog een beetje hoop op een 
betere uitkomst van deze plannensme
derij: ‘De financiering is nog allesbehal
ve zeker’.

■ Jan Kuys

Ondergetekende is als ‘weidevogelregis
seur’ nauw bij de uitvoering van het 
project betrokken. In dit artikel worden 
even kort de hoofdlijnen geschetst. De 
rest bewaar ik voor een lezing op 20  
februari volgend jaar. In 2017 is er door 
de Gemeente Haarlem een project in 
gang gezet uitgevoerd door Spaarnelan
den op basis van een plan van Natuur
lijke Zaken. Dit plan was vooral gericht 
op het verbeteren van de situatie van de 
weidevogels. Onderstaande figuur illus
treert nog even dat het wat betreft wei
devogels vijf voor twaalf is in de Heks
loot. 
De populatie van Kieviten en Grutto’s  
is na een hoogtepunt midden jaren  
negentig in een paar jaar ingestort. Pre
datie door vossen was en is daarbij het 
grootste probleem.

Wat is er de afgelopen jaren gedaan?
In 2018 zijn er drie gebieden ingeras
terd tegen vossen: de Klutenplas, twee 
percelen richting Slaperdijk met Grut
to’s en een groot perceel richting de 
Noorderbegraafplaats. In 2019 zijn de 
Klutenplas en de percelen langs het 
voetpad kortgesloten met een 5draads
systeem dat door de groenploeg van het 
Landschap is aangelegd. Voordeel van 
draden is dat er snel met een bosmaaier 
onderdoor gemaaid kan worden. Netten 
moeten met twee mensen verplaatst 
worden om te kunnen maaien.

Wat hebben we geleerd?
Elektrische rasters die niet kort langs 
het water staan worden door Vossen 
ondergraven en ‘gekraakt’. In 2018 was 
dit bij de Klutenplas het geval. Afgelo

Weidevogelbescherming Hekslootpolder

Op dinsdag 26 november is er overleg geweest tussen de Gemeente Haarlem en  

Natuurlijke Zaken, de adviespoot van Landschap Noord-Holland over verdere finan-

ciering van het weidevogelprogramma in de Hekslootpolder. Begin oktober zijn de 

resultaten van de afgelopen twee jaar met de direct betrokkenen besproken. Op  

basis daarvan is door Natuurlijke Zaken een aantal scenario’s met bijbehorende  

kosten ontwikkeld, die nu ter tafel liggen.
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Humes Bladkoning op het Langeveld
pen seizoen was het raster bij de Noor
derbegraafplaats in de loop van mei aan 
de beurt en waren de 7 paren Kieviten, 
waarvan een deel met jongen, in een 
week verdwenen. Deze Vos was al ver
schillende keren met een cameraval 
langs het raster gedetecteerd (zie foto). 
In dit gebied is vossenwering dan ook 
een probleem, omdat een sloot ont
breekt over een honderdtal meters. Hier 
zal de oplossing op korte termijn in ef
fectievere bejaging moeten worden ge
zocht. Menselijke predatie op de appa
ratuur resulteerde in een vervelende 
afsluiting van het seizoen. De twee zon
nepanelen en de accu’s waren redelijk 
verdekt op gesteld langs de Liniedijk en 
niet eenvoudig te verwijderen, maar 
toch zien mensen kans om ze weg te ha
len. Daar moet dus ook een oplossing 
voor worden gevonden.

Wat zijn de effecten op de vogels?
De vogels bij de Klutenplas reageren 
heel goed op de afrastering: broedparen 
van Kluten en Visdieven zijn spectacu
lair gestegen en afgelopen jaar zijn er 

veel jongen grootgebracht. Voor de wei
devogels ligt het meer gecompliceerd. 
Het aantal broedparen van de Grutto is 
weliswaar stabiel gebleven en leverde in 
2018 ook een aantal vliegvlugge jongen. 
In 2019 leek het ook op rolletjes te lo
pen, maar waren de vogels begin mei 
opeens van de broedpercelen verdwe
nen en werd er niet meer gealarmeerd. 
Naar de oorzaak is het gissen; het elek
trisch raster was intact en er zijn geen 
sporen van inbrekers gevonden. Opval
lend was dat er in 2019 geen Kieviten in 
de buurt van de Grutto’s broedden 
(gras wat te lang?). Deze zaten dit jaar 
in een wat groter aantal geconcentreerd 
richting Noorderbegraafplaats, maar 
helaas zonder resultaat.

Hoe verder?
De Hekslootpolder biedt nog steeds 
kansen voor weidevogels maar herstel 
van de populatie is een kwestie van lan
ge adem. Het is ook duidelijk dat aan
vullende investeringen nodig zijn om 
bijvoorbeeld gestolen apparatuur te 
vervangen en diefstalproof te maken. 
Er zijn aan de gemeente nu een aantal 
scenario’s voorgesteld die verschillen in 
ambitieniveau en kosten. Bescherming 
van de Klutenplas en de laatste Grut
to’s heeft prioriteit. Bescherming van 
het gebied richting Begraafplaats is las
tiger en duurder. Het heeft uiteraard de 
voorkeur om grotere gebieden in te ras
teren en bijvoorbeeld gebruik te maken 
van de Liniesloot en netstroom, maar 
ook dat heeft financiële consequenties. 
De gemeente Haarlem wil in ieder geval 
de huidige locaties blijven ondersteu
nen en positief meedenken over finan
ciering van een uitbreiding van het  
beschermde areaal. De financiering 
vanuit de gemeente wordt afhankelijk 
gesteld van de bereidwilligheid van an
dere partijen om een bijdrage te leveren.

■ Andries Kamstra


