
 

Voorjaar in Spaarnwoude  

Door onze gastblogger Finette van der Heide 

De dagen worden langer, het licht is intenser, 

we krijgen nog enige kou uit Siberië over ons 

heen maar het is onmiskenbaar voorjaar aan 

het worden. Ondanks de kou zijn er al veel 

vogels teruggekeerd uit hun 

winterverblijfplaatsen in het zuiden. Het 

vogelbroedseizoen en dus ook het 

weidevogelseizoen breekt weer aan. 

 

 

 

Baltsende futen en buizerds 

In deze tijd kunnen we zowel de gaande 

wintergasten als smienten nog tegenkomen, 

als de komende broedvogels zoals groepen 

grutto’s. In Spaarnwoude kunnen we 

baltsende futen hun mooie dans zien 

uitvoeren en binnenkort zijn hoog in de lucht 

ook baltsende buizerds te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weidevogels in de polder 

In het agrarische gebied van Spaarnwoude, de 

Heksloot en Dijkland (Vereenigde 

Binnenpolder, het achterland van Spaarndam-

Oost en het nieuwe wijkje Spaarne-buiten) 

gaan nu de weidevogels – grutto’s, kieviten, 

tureluurs, scholeksters - op zoek naar naar 

nestgelegenheid. Ook het baltsen van 

weidevogels is een prachtig gezicht. 

Weidevogels zijn vaak steltlopers met lange 

benen die door hoog gras kunnen lopen (er 

zijn ook niet-steltlopers zoals de leeuwerik of 

de krakeend die tot de weidevogels worden 

gerekend). Hun nest maken ze gewoon op de 

grond in het open grasland. Het zijn van 

nature toendra-vogels, ze houden van open 

landschap waar ze eventuele vijanden van 

verre zien aankomen. Lang geleden hebben ze 

de Hollandse veenweiden ontdekt als geschikt 

broedgebied en het is zelfs zo dat van alle 

grutto’s ter wereld 85 % in Nederland broedt, 

15 % in Noord-Holland. Spaarnwoude is dan 

weer de meest zuidwestelijke plek in de 

provincie waar ze broeden.  



 

Weidevogels hebben het de laatste decennia 

moeilijk, doordat veenweidegebied soms 

plaats maakt voor woning- of wegenbouw en 

ook door schaalvergroting en intensivering 

van het agrarische grondgebruik. Ook predatie 

door de vos en andere roofdieren zoals 

marterachtigen, kraaien of roofvogels kan een 

belangrijke oorzaak voor de afname zijn. Hier 

proberen we in Spaarnwoude wat aan te 

doen, onder meer door inrichting van het 

landschap: zo open mogelijk. Ook werken de 

boeren in Spaarnwoude samen met 

natuurbeschermers in een agrarisch collectief 

met als doel de weidevogels te behouden. 

Openheid en rust in het weiland zijn van 

essentieel belang voor de weidevogels om zich 

te vestigen. 

Hondenbezitters opgelet 

Nu is Spaarnwoude, ook het agrarische deel 

van het gebied, een recreatiegebied. Mensen 

laten er hun hond uit en hoewel honden 

alleen los mogen lopen in de 

hondenlosloopgebieden, komt het toch voor 

dat er honden niet aan de lijn zijn in het 

weidevogelgebied, in de broedtijd. Honden 

hebben een jachtinstinct. Bijna alle dieren in 

de natuur zijn bang voor honden, ook als die 

niets doen. Als weidevogels vluchten voor 

honden, zijn de eieren of jonge kuikens een 

gemakkelijke prooi voor roofdieren. Voor 

(huis)katten die door het weiland sluipen geldt 

overigens hetzelfde. 

Dus laat alstublieft uw hond niet los lopen in 

de natuur! Dat kan meer schade veroorzaken 

dan je in je onschuld zou denken. We willen 

de weidevogel ontzettend graag behouden in 

ons gebied en daar moeten we allemaal ons 

steentje aan bijdragen. 
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