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advertentie

weesdier
Een wekelijkse zoektocht naar huiselijk geluk. Voor
verschoppelingen in het asiel. Ditmaal voor Lucy.

Ze ligt voortdurend in hin-
derlaag. Verscholen in het
groen of achter meubilair.
Om onschuldige passanten
lellen te verkopen. Pats; dat
lucht weer enorm op. Baf;
voor jou i een oplawaai.
Kortom, ze zit de sfeer enorm
te verzieken. In de kattenka-
mer van ’t Schuthok. De klei-
ne dictator heet Lucy en is
vermomd als charmant
schildpadpoesje van een jaar
of anderhalf. Een mini des-
poot die met ijzeren pootje
regeert en muilperen uitdeelt.
Zonder aanzicht des kats.
En dat is kwalijk, want er zijn
daar ook kleine kinderen bij.
En bedeesde typetjes die nog
nooit van types als Lucies
hadden gehoord. Met ronde
schrikogen zijn ze telkens
weer de klos.

Weerwoord
Zelfs Abdir, een tank van een
straatkater met smoezelige
reputatie, heeft geen weer-
woord. Terwijl hij toch op
zijn eentje een hele Helderse
woonwijk wist te terroriseren.
Het zit hem in dat stiekeme.
Schuilen, opgaan in je omge-
ving en dan als vanuit het
niets forse oorvegen uitdelen.
Als je de sis of blaas hoort is
het al te laat. Zelfs hij kan het
even niet wisselen.
Ze discrimineert niet met
haar uithalen. Ze deelt uit
met gulle hand. Besluit u dat
Lucy helemaal de poes voor u
is gaan ze haar niet missen.
Daar in ’t Schuthok. Het is
dat deze asielzoekers geen
geld op zak hebben, anders
stond er vast en zeker een
vette premie op haar hoofdje.
Hoe dat zo gekomen is? Tja,
altijd lastig te zeggen met
zwervers die van de straat zijn

geplukt. Te weinig socialisatie
als kitten, te veel nare ervarin-
gen opgedaan, wie zal het
zeggen. Of ze altijd lelijk zal
blijven doen is onzeker. Ze
knapt vast enorm op van een
eigen huishouden waar ze
zelf helemaal eigen baas is.
Liefst zonder concurrerende
huisdieren. Onmogelijk is het
niet dat ze ooit enigszins gaat
lijken op een gezellige thee-
muts. Maar de kans is gering
en er zal een hele hoop ver-
trouwen, rust en comfort
tegenover moeten staan.
En zeeën van tijd. Maar de
asielmensen hebben eerder
lange termijn wondertjes
mogen aanschouwen. 
Waar ze moed uit putten is
dat Lucy soms schrikt van
haar eigen lelijke gedrag. En
dat ze iets meer open staat
voor contact met mens.
Nee, de garanties gaan niet
verder dan de achterdeur.
Maar wie helemaal rijp is voor
een uitdaging is wellicht de
perfecte partner voor Lucy. De
echte durver belt 0223-631447,
maakt een afspraak en kijkt
de kleine rode furie diep in de
ogen. Dankbaarheid van de
rest van de bewoners zal
zijn/haar deel zijn.

Harmke Snijdewind

Ze is gevangen in een kooi
en dat is haar niet in de

koude kleren gaan zitten. Ze
verkeert in een staat van
totale verwarring. Boos is ze.
En ook bang. Maar dat mas-
keert ze door nog veel kwaai-
er te worden.

Dat lucht lekker op

Lust er nog iemand een lel?
FOTO ’T SCHUTHOK

Noordkop ■ Gebiedsmanager Do
van Dijck is verguld met de uitbrei-
ding. „Dit perceel ligt midden in
De Mosselwiel. We wilden dit stuk
al heel lang hebben, het was het
ontbrekende puzzelstukje. Het
kwam te koop en dankzij het
Noord-Hollands Natuurfonds
konden wij meteen toeslaan.”

Landschap Noord-Holland open-
de het fonds een jaar geleden met
het doel zoveel mogelijk grond aan
te kunnen kopen om het veilig te
stellen voor de natuur. Die komt
volgens de organisatie steeds meer
in het gedrang door zaken als
oprukkende woonwijken, bedrijfs-
terreinen, datacenter en windmo-
lenparken. 

Burgers en bedrijven kunnen
doneren voor de aankoop van na-
tuurgrond en doen dat gretig. 

Landschap Noord-Holland kocht
bijna twintig jaar geleden de een-
denkooi en een aanpalend stuk

grond. Jaren later werd het natuur-
gebied, dat De Mosselwiel wordt
genoemd, met een paar aankopen
van landbouw- en bollengrond
uitgebreid. Daarbij werd al eerder
de hulp van het publiek gevraagd.
In 2015 brachten natuurliefhebbers
120.000 euro bijeen om een stuk
land over te nemen van de erven
van boer Adam de Wit. Ook het
recent verworven terrein is gekocht
van die erven.

Plasdras
De Mosselwiel is een zogeheten
plasdras gebied met natuurrijke
hooilanden en ook een nat gedeelte
waar tevens aan waterberging kan
worden gedaan. Het gebied is
belangrijk voor weidevogels, die
het moeilijk hebben in Nederland.
Er broeden soorten als de grutto,
kievit, kluut, tureluur en verschil-
lende eendensoorten. 

Andere vogels, zoals de lepelaar,
torenvalk en kiekendief zoeken er
naar voedsel.

Een team van ecologen en bos-
wachters gaat nu onderzoeken hoe
het met het nieuw verworven ge-

bied is gesteld en hoe het kan wor-
den ingericht. ,,Daarbij wordt
rekening gehouden met de vogels,
maar ook met insecten en plan-
ten,’’ aldus Inge Plaatsman, voor-
lichter van Landschap Noord-
Holland. 

Een mogelijkheid is een zogehe-
ten kadetjesland, met bol oplopen-
de weilanden tussen greppels en
sloten. Door maaisel af te voeren
en de grond niet te bemesten ont-
wikkelen zich allerlei kruiden en
planten, waaronder ook orchi-
deeën.

Excursies
Het gebied wordt niet toegankelijk
voor publiek. ,,Het is rustgebied,
net als de eendenkooi. Maar op de
eendenkooi zijn wel geregeld ex-
cursies en wellicht wordt het ter-
rein daarin meegenomen.’’

Het aangekochte stuk grond
hoort nu bij natuurgebied De Mos-
selwiel en dat valt onder het Na-
tuurnetwerk Nederland. Dat is
ingesteld om te zorgen dat in het
land de biodiversiteit niet nog
verder achteruit. Daartoe moeten

natuurgebieden groter worden en
met elkaar worden verbonden door
tussenliggende gronden aan te
kopen. Vanwege de status zal een
deel van de aankoopkosten door de
provincie worden vergoed. ,,Hoe-
veel dat is horen we over een tijd-
je,’’ aldus Plaatsman. De subsidie
wordt gebruikt bij een volgende
aankoop.

Veelzijdig
De natuur in het bestaande natuur-
gebied is veelzijdig. Wat de dieren-
wereld betreft, heeft elk onderdeel
specifieke aantrekkingskracht op
bepaalde soorten. Diverse typen
vleermuizen en ransuilen voelen
zich thuis in de eendenkooi, de
blauwborst, rietzanger en rietgors
strijken graag neer in het rietmoe-
rasje op een van de open stukken
land en in het natte deel, de Kolk-
sluis, maakt de rugstreeppad graag
kabaal. 

Ook de fauna is divers. In de
eendenkooi groeien boshyacinten
en andere stinsenplanten. Die zijn
in het voorjaar een grote voedsel-
bron voor hommels en bijen. Op
het land groeien planten als de
ratelaar, koekoeksbloem en rietor-
chis.
➔ Voorop 12: Burgers kopen land

om natuur te beschermen 

DONATI ES Landbouwgrond wordt walhalla vogels 

Grondaankoop
bij eendenkooi
is het laatste
puzzelstukje
Rondom de eendenkooi in ’t Zand komt steeds meer
natuur. Dankzij bijdragen van de Noord-Hollandse
bevolking heeft Landschap Noord-Holland vier hec-
tare grond kunnen aankopen. Het natuurgebied De
Mosselwiel rondom de kooi wordt daarmee een
aaneengesloten gebied.

Petra Bies
p.bies@mediahuis.nl

De eendenkooi van ’t Zand en het omliggende land. Het onlangs aangekochte stuk grond ligt links van de kooi en grenst in de linker bovenhoek aan het industrieterrein (dat deels schuil gaat onder de
inzet). Het natuurgebied Mosselwiel is al het groen rechts en boven de kooi en het stuk rechts van het industrieterrein. FOTO DUTCHPHOTO

Do van Dijck van Stichting Landschap Noord-Holland. FOTO DUTCHFOTO

❜❜Het kwam te
koop en dankzij

het
Noord-Hollands

Natuurfonds
konden wij

meteen toeslaan

❜❜Met de
inrichting wordt

behalve met
vogels ook

rekening met
insecten en

planten De organisatie wil het duinge-
bied tussen Callantsoog en Den
Helder robuuster maken, zo
omschrijft de organisatie het in
haar plan bij het natuurfonds.

,,De duinen hier zijn namelijk
vrij smal. Er ligt achter de dui-
nen potentieel waardevolle
grond met hier en daar wat
zoute kwel. Het zou mooi zijn
als we die gebieden kunnen ko-
pen zodat de duinstrook breder
wordt en we de natuur hier
kunnen laten opbloeien.”

,,In de polder tussen Callant-
soog en Groote Keeten is daar al
een mooi begin mee gemaakt.
Maar we willen graag meer. Via

passende vormen van recreatie
kan iedereen daar komen ge-
nieten.’’ 

Bij het Balgzand, het natuur-
gebied tussen Den Helder en
Wieringen, is het streven om
meer brakgebied te maken. ,,Nu
is de grens tussen zee en land -
en dus ook tussen zoet en zout -
keihard. Er ligt een dijk op del-
tahoogte. Er zijn veel soorten
planten en dieren die juist leven
in het overgangsgebied tussen
zoet en zout.”

,,Denk aan trekvissen, aan
planten die afhankelijk zijn van
brakke omstandigheden en vo-
gels die in de Waddenzee voed-
sel zoeken en bij erg hoogwater
op zee in het binnenland een
plek zoeken om te overtijen.
Daarom willen we graag rond-
om Balgzand, het Amstelmeer
en het Hooge en Lage Oude
Veer gebieden kopen,’’ luidt het
tweede plan.

Noordkop ■ Landschap
Noord-Holland hoopt op meer
plekken in de Noordkop de na-
tuur uit te breiden. De organisa-
tie noemt in ieder geval het
Balgzand bij Den Helder en de
duinstrook tussen de marine-
stad en Callantsoog.

Hoop op grondaankoop
bij Balgzand en duinen
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