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Westhoffplas - unieke plek voor vogelkijkhut

Ligging van de Westhoffplas
De Westhoffplas maakt deel uit van het natuur- en recreatiegebied Houtrakpol-

der-Noorderbos en omgeving, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het  

gebied is gelegen direct ten zuiden van het Noordzeekanaal in voorheen de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vanwege de grote vogelrijkdom heeft eigenaar 

Staatsbosbeheer de plas in het kader van het herinrichtingsproject Houtrakpolder 

aan de oostzijde nog verder vergroot.

Initiatief van onze Vogelwerkgroep

Waarom een vogelkijkhut bij de Westhoffplas ?
Het water van de Westhoffplas is  en dat is in Nederland een behoorlijke zeldzaam
heid  brak en ondiep. Vanwege het brakke water is de plas helder en is er geen vis. 
Wel is er een rijk bodemleven en leven er grote hoeveelheden garnalen, die bij veel 
vogelsoorten bijzonder in trek zijn. Bijna altijd zijn er op de plas en in de brede riet
kragen wel bijzondere vogels te zien, met name steltlopers, eenden, Lepelaars en 
rietvogels. Op sommige dagen verblijven er zelfs duizenden vogels. In totaal zijn in 
de afgelopen twee jaar ten minste 88 vogelsoorten in het gebied waargenomen, 
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waaronder bijzondere soorten en Rode Lijstsoorten als Watersnip, Porseleinhoen, 
Witgat, Kemphaan, Groenpootruiter en Rosse Franjepoot. Helaas kan dit bijzondere 
vogelleven momenteel nauwelijks worden waargenomen. Deels liggen de openbaar 
toegankelijke plekken te ver af. Deels ontnemen de brede rietkragen het zicht op de 
plas, maar tegelijk zorgen ze wel voor bescherming van de veelal schuwe vogels te
gen verstoring. Nu komt het geregeld voor dat vogelaars en vogelfotografen zich, bij 
gebrek aan een goed uitzicht, een weg door het riet banen om vogels waar te kun
nen nemen. Een vogelkijkhut biedt vogelaars en andere geïnteresseerden de moge
lijkheid om de vogels zonder verstoring te kunnen bekijken.

Het plan voor een vogelkijkhut
Een zorgvuldige verkenning door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep ZuidKenne
merland naar de best mogelijke locatie voor de gewenste vogelkijkhut heeft één 
goede plek opgeleverd: in een hoek van het oostelijke deel van de plas. De locatie ligt 
dichtbij het NoordHollandpad en de Ringweg en is vanaf daar goed bereikbaar. 
Hier kan met grond, aangebracht door Staatsbosbeheer een klein schiereiland wor
den aangelegd. Op het schiereiland wordt een specifiek voor deze plek ontworpen 
hut geplaatst die uitzicht biedt in vier richtingen (zie ook de bijlage). Daardoor kan 
vanuit de hut een groot deel van de oostelijke plas worden overzien. Een prachtige 
plek dus voor kortstondige bezoekers én voor langdurige vogelwaarnemingen. Om 
verstoring van de vogels door bezoekers te voorkomen wordt het pad naar de hut 
enigszins verlaagd en op de rand van het weiland een rietkraag aangelegd. Daar
door kan de brede rietkraag ter plaatse optimale afscherming bieden. Naast de 



196 Fitis | 55 | 4 | 2019

hoger gelegen hut komen er voor dit doel aan weerszijden zijdelingse schermen tot 
in het riet.

Realisering van de hut
Voor de realisering van de vogelkijkhut beschikt de Vogelwerkgroep ZuidKenne
merland niet over geëigende financiële middelen. De kosten van de hut en bijbeho
rende schermen is begroot op € 15.000.  Deze begroting is opgesteld aan de hand 
van een bouwtekening en inventarisatie van benodigde bouwmaterialen en inzet 
van bouwkundigen. De geraamde bouwkosten hebben puur betrekking op de bouw 
van de hut. Staatsbosbeheer heeft toegezegd het benodigde grondwerk voor de aan
leg van het schiereiland op eigen kosten uit te voeren.  Om deze vogelkijkhut te 
kunnen realiseren hebben we dus financiële ondersteuning nodig van fondsen en 
andere gulle gevers en eventuele crowdfunding.  Ook door inzet van de eigen leden 
kunnen de kosten verder beperkt worden. Ondertussen is er reeds een gebrui
kersovereenkomst met Staatsbosbeheer getekend, een omgevingsvergunning aan
gevraagd bij de gemeente Haarlemmermeer en zijn diverse fondsen aangeschreven 
voor het beschikbaar stellen van financiële middelen.

Planning van de bouw
De verwachting is dat in 2020 de bouw van de vogelkijkhut gerealiseerd kan wor
den. Op de inzet van leden zal dan ook een beroep worden gedaan. Vooral op leden 
met bouwkundige ervaring en leden die mee willen helpen aan de bouw, onderhoud 
en het latere beheer. Door met elkaar aan de vogelkijkhut te werken, te onderhou
den en te beheren wordt de vogelkijkhut een belangrijk onderdeel van onze Vogel
werkgroep. Door de ligging aan de zuidoever zijn ook de lichtomstandigheden tij
dens zeer grote delen van de dag optimaal, zowel voor vogelwaarnemingen als voor 
het maken van foto’s en de hut kan daarmee bijdragen aan de recreatieve betekenis 
van het gehele gebied. Er is reeds voorgesteld om de nieuwe hut de naam ‘Kieken
dief’ te geven. De naam legt tevens een relatie met vogelaars die vogelwaarnemingen 
graag op foto’s (kiekjes) vastleggen.
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Kleine veranderingen in broedvogelbevolking
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