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„Het land staat nu deels onder
water, maar dit is een mooi voor-
beeld van een gebied waar je met
relatief weinig moeite topnatuur
kunt maken, met bloemrijke gras-
landen en veel insectenleven”, zegt
de ecoloog. „Dit land is in eigen-
dom van het recreatieschap. Alleen
het schap heeft al jaren ernstig
tekort aan geld. Zij zeggen: natuur
is niet onze kerntaak. Dat houdt in
dat als wij met voorstellen komen,
zij zeggen: gemeente Haarlem,
financier het maar. Jammer. We
bereiken het snelst iets op terrei-
nen die eigendom van de gemeente
zijn en waar weinig functies op
liggen, zoals recreatie. Letterlijk:
de randen van de stad.” 

Dit ís de rand van de stad, tussen
pakweg de KPN-toren in de Waar-
derpolder en de Binnenliede bij
Penningsveer. 

Leguijt leidt tal van groenprojec-
ten die in opdracht van de gemeen-
te en Spaarnelanden worden uitge-
voerd door onder meer Natuurlijke
Zaken, een adviesbureau vallend
onder Landschap Noord-Holland.
Bij Natuurlijke Zaken werken
ongeveer twintig mensen. Leguijt
heeft zich afgelopen jaren bezig

gehouden met de uitvoering van
misschien wel 150 projecten in en
rond Haarlem. 

Vandaag wil hij drie projecten
laten zien, die afgelopen periode
voortvarend zijn aangepakt: de
oevers langs de Binnenliede, de
aanleg van ijsvogelwanden en de
plaatsing van eendentrappen.

Ecologisch beleidsplan
In de gemeente Haarlem is het
’ecologisch beleidsplan 2013-2030’
van kracht. Daarin staat beschreven
hoe komende jaren de biodiversi-
teit in en om de stad kan worden
versterkt. Leguijt wil vooral meer
groenprojecten in de binnenstad
realiseren, iets dat de laatste jaren
moeizaam was. De druk op groen-
stroken in de stad is hoog vanwege
de ’functies’ die ze vervullen, zoals
(verkeers)veiligheid, kabels en
leidingen, afvangen van fijnstof,
afscherming, recreatie, sport en
spel of honden uitlaten. „Als je
daar dan met natuur komt aankak-
ken, ben je een van de vele partijen
die iets wil.”

Maar: er is een doorbraak. De
politiek heeft ingezien dat het
groen voor stadsbewoners belang-
rijk is. Onder meer voor bovenge-
noemde drie projecten komt bud-
get beschikbaar. Het maaien van
dit rietland wordt in de toekomst
rechtstreeks door de gemeente uit
het budget voor groenonderhoud
betaald. Hetzelfde geldt voor de
aanleg en beheer van ijsvogelwan-
den en de bouw en plaatsing van
eendentrappen.

Binnenliede
De oeverlanden van de Binnenliede
wordt door Leguijt betiteld als
’historische grond’. Deze omgeving
behoorde in de jaren veertig en
vijftig tot de topnatuur van West-
Nederland met bloemrijke graslan-
den en rietlanden. In de buurt ligt
een lage uitloper van de strandwal;
er kwam relatief veel schoon, kalk-
rijk kwelwater omhoog. „Dat zorg-
de voor een prachtige vegetatie,
ook omdat het vanwege de natte
grond vrijwel niet werd bemest
door boeren. Dat leverde waanzin-
nige vegetaties op met wel vijf
soorten orchideeën.”

Echter, door veranderingen in de
landbouw is veel grond in de loop
der tijd braak komen te liggen. In
de jaren zestig en zeventig is op
deze plek een vuilstort gemaakt,
want moerassen - daar had je als
eigenaar niets aan. Het perceel is
nu eigendom van de gemeente.
Leguijt: „Ik ken plekken in Noord-
Holland waar vijftig jaar na het
storten van afval nog steeds niets
groeit. Maar hier zit een afdeklaag
op, het is recreatiegebied, er zitten
vissers, er lopen mensen die hun
hondje uitlaten. Er is een soort
algemene natuur ontstaan met
brandnetels, ridderzuring, boter-
bloemen. Maar het beste zou zijn,
als je hier een meter schoon zand
op aanbrengt.” Maar dat is te kost-
baar.

Leguijt meent een waterral te
horen roepen. Hij wijst op een
blauwachtige waas op het moeras-

water: activiteit van de ijzerbacte-
rie. Dat betekent dat er nog steeds
schoon kwelwater omhoog komt.
„De Liede was destijds een veenri-
viertje dat water van het grote
hoogveenkussen Haarlemmermeer
afvoerde richting zee. Zo’n rivier
kende veel fluctuaties. Het gras-
land aan weerszijden zat vol met
bijzondere vogels als watersnip,
kemphaan en zomertaling. Die
waren vroeger algemeen, nu zijn ze
weg.”

In opdracht van de gemeente
heeft Natuurlijke Zaken afgelopen
jaren twee keer in de zomer ge-
maaid, om de bramen kapot te
krijgen en plantensoorten van de
bloemrijke schrale graslanden te
stimuleren. „Er staan nu twintig,
dertig soorten planten die in de
rest van Haarlem verder niet meer
voorkomen.”

IJsvogelwanden
In het rietland aan de Liede zijn
ook ijsvogelwanden geplaatst.
Want ijsvogels zitten er, zo blijkt
als Leguijt wijst op een omgevallen
wilg nabij een parkeerplaats bij de
Veerpolder. „Dit was een loodrech-
te wand met een nestgang; je zag
vanaf de parkeerplaats de ijsvogels
af en aan vliegen om hun jongen te
voeren. Dat was echt fantastisch.”
Nu is het wandje afgekalfd door
weersinvloeden. Dan kunnen rat-
ten en hermelijnen bij de nestin-
gang komen. Dus is de wortelkluit
niet meer geschikt als broedplaats.
„Daarom hebben wij de gemeente
voorgesteld om het onderhoud van
de ijsvogelwanden in Haarlem te

doen. Dat is toegezegd: Haarlem
gaat het reguliere onderhoud fi-
nancieren uit de bestaande begro-
ting voor groenbeheer. 

Het enige beheer dat op een
ander rietland aan de Binnenliede
wordt gevoerd is het schonen van
de slootkant, een verplichting
vanuit waterschap Rijnland. Er-
gens aan het eind van een sloot is
afgelopen jaar een houten wand
geplaatst, met grond erachter en
twee ijsvogelnestkasten erin. De
ijsvogels hebben er al gebruik van
gemaakt, constateert Leguijt. Er
ligt poep in de pijp. „We proberen
jaarlijks een paar nieuwe ijsvogel-
wanden aan te leggen. Soms doen
we dat door een steile oever af te
graven, of een boom met een lier
om te trekken.”

Op weer een ander, nabijgelegen
perceel voert Landschap Noord-
Holland het natuurbeheer. Het
betreft een oud stuk hoogveen van
een meter dik, drijvend op een laag
bagger en water. Hier groeien
zeldzame soorten als welriekende
nachtorchis, het veenmosvuur-
zwammetje (een paddenstoel),
ronde zonnedauw en moerasviool-
tje. „De enige plek in Haarlem
waar deze soorten staan. Ook een
exoot, de grote veenbes of cranber-
ry, komt hier voor. Op plaatsen
waar veel veenmossen en zonne-
dauw groeien, zit in de bodem een
bel regenwater.”

Eendentrappen
Enkele jaren geleden heeft de Partij
voor de Dieren een nota geschreven
waarin werd gepleit voor aanleg

van eendentrapjes, vertelt Leguijt.
Er waren veel klachten van mensen
uit de binnenstad, die constateer-
den dat diverse soorten dieren door
de steile oevers moeilijk uit het
water kunnen komen. 

De nota werd aangenomen. Dus
zijn voor watervogels als eenden en
meerkoeten, kleine zoogdieren,
kikkers en padden in een aantal

stadsparken ’eendentrappen’ ge-
plaatst. Leguijt toont er enkele aan
de zuidkant van Schalkwijk. „We
hebben er ongeveer dertig in Haar-
lem geplaatst. Maar er is ruimte
voor een paar honderd van die
dingen.”

De ’groenploeg’ van landschap
Noord-Holland fabriceert deze
trappen. 

„Kijk, waar je een natuurlijke
oever hebt, heb je de trappen totaal
niet nodig. De nood is het hoogste
bij de oude kades in de binnenstad.
Maar daar zou je dan heel kostbare
constructies moeten maken, nog
los van de vergunningen. Dus met
hetzelfde geld kunnen we er in dit
soort wijken tien plaatsen.”

Langzaam
toewerken naar
’topnatuur’

Ecoloog Rein
Leguijt helpt bij
ruim 150
natuurprojecten
in en rond
Haarlem

Het water staat tot aan de
rand van de kaplaar-
zen. Bij elke stap klinkt
een zuigend geluid.

Ecoloog Rein Leguijt van Natuur-
lijke Zaken waadt soepel door de
moerassige oeverlanden van de
Binnenliede. Een watersnip vliegt
op.

Rein Leguijt bij een vorig jaar gemaakte ijsvogelwand in het rietland van de Binnenliede. ,,We proberen jaarlijks een paar nieuwe ijsvogelwanden aan te leggen.’’ FOTO’S LNH

Een eendentrap in het Molenplaspark, een van de ruim dertig die er inmiddels zijn geplaatst in Haarlem.

Een overzicht van de oeverlanden van de Binnenliede, nabij Penningsveer.

Op verzoek van vrijwilligers
zijn in de Meerwijkplas
(Schalkwijk) vier zogeheten
visdiefvlotten neergelegd.
Daarvoor was geld gereser-
veerd, maar het bleek dat de
initiatiefnemers de vlotten uit
andere bronnen konden fi-
nancieren. Daardoor wordt
het gereserveerde geld be-
steed aan de herinrichting van
de Poelbroekweide.

Over de visdiefvlotten in de
Meerwijkplas zegt Rein Le-
guijt: „Die plek is bij uitstek
geschikt, omdat er vrijwel
geen waterrecreatie is.” Vis-
dieven, een meeuwensoort,
zijn volgens de ecoloog pio-
niers. „Ze hebben kale broed-
plekken nodig. Op deze plas
varen praktisch geen bootjes.
Er zijn wel twee knelpunten:
de vlotten liggen dicht bij de
kant en visdiefjes zijn kwets-
baar voor kraaien en dergelij-
ke. De vlotten zitten met
palen vast, want het midden
is hartstikke diep, en aan de
oostkant liggen ze op de
wind. Dus even de vraag of ze
op de goede plek liggen.”

Er hebben nog geen visdie-
ven op de vlotten gebroed. 

Visdiefvlotten
Meerwijkplas
nog onbezet
Hein Flach
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Haarlem worden natuurprojecten uitgevoerd. 

Haarlem ■ Vanuit het ’ecolo-
gisch beleidsplan’ is jaarlijks
twee ton beschikbaar voor
uitvoeringsmaatregelen. Hier-
van gaat het grootste deel
naar Natuurlijke Zaken. Een
kleiner deel van het budget
(30.000 euro) is voor ’monito-
ring’ bestemd en gaat niet
naar Natuurlijke Zaken.


