
	
	

	
Stichting Streekfonds Waterland is na twee jaar voorbereiding op 22 april 2016 
feestelijk van start gegaan met de voorstelling King of the meadows  door trekvogel-
ecoloog en Spinoza-prijswinnaar 2014 Theunis Piersma en componist, 
geluidskunstenaar en vogelaar Sytze Pruiksma. Wijlen gedeputeerde Tjeerd Talsma gaf 
namens de Provincie NH officieel het startsein.  

Schooleducatie 
Door bemiddeling van het Streekfonds nemen in 
2016/2017 vier nieuwe scholen deel  
aan het educatieve natuur & milieu project Water/Land 
van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
Water, Land & Dijken. Het doel is leerlingen van groep 5 
en 6 van de basisschool op een leuke manier bekend te 
maken met het landschap de natuur en cultuur van hun 
omgeving, het platteland. De door de scholen te betalen 
eigen bijdrage is gesponsord door de Rotary Club 
Monnickendam. 
 
Pomp op zonne energie voor plas-dras 
Met het geld, dat Friso de Zeeuw ter beschikking heeft gesteld, zal waarschijnlijk een 
mobiele pomp op zonne energie worden aangeschaft. Met deze pomp kunnen 
veenweiden plas dras worden gezet in het voorjaar. Dit soort weiden hebben een 
aantrekkende werking op broedende weidevogels en pullen. We zijn aan het uitzoeken of 
de pomp voldoende kan worden ingezet in het Streekfondsgebied.  



Vogelkijkhut Zuiderwoude 
De vogelkijkhut is ca twee jaar geleden weggehaald door Staatsbosbeheer omdat deze 
ten prooi was gevallen aan vandalisme. Maar nog altijd zeggen mensen dat ze de hut 
missen. Daarom onderzoekt het Streekfonds de mogelijkheid de vogelkijkhut in ere te 
herstellen. Dat wordt natuurlijk alleen gedaan als er wat te zien is in de omgeving van de 
hut. Nog niet zo lang geleden zaten er in de lente en zomer veel steltlopers. Denk hierbij 
aan de grutto, de tureluur en de kleine plevier. Nog langer geleden ook kemphanen. Maar 
het onderhoud van het terrein, dat al een natuurbestemming heeft, is er een beetje bij 
ingeschoten. Met behulp van vrijwilligers zou het gebied kunnen worden opgeknapt. Er 
staat al een molentje om het weidevogelgrasland voor de vogelkijkhut (ca 2 ha) nat of 
plas/dras te kunnen zetten. Het Streekfonds zal proberen geld bij elkaar te krijgen voor 
het bekostigen van de bouw van een duurzame vogelkijkhut. Volgens lokale burgers kan 
het vandalisme worden beperkt of zelfs voorkomen, indien de hut niet langer bereikbaar 
zou zijn met motorbootjes. Gelukkig staan de heipalen voor een hut er nog! 
 
Verbinding Poppendammergouw en Volgermeerpolder 
Het Streekfonds is aangeschoven bij het Wandeloverleg Noord-Holland. Er kan namelijk 
vanuit Amsterdam-Noord een prachtige lange afstandswandeling worden gecreëerd door 
de Poppendammergouw met de Volgermeerpolder te verbinden.  Die verbinding hoeft 
volgens het Streekfonds niet veel te kosten. Een bestaand half verhard pad is al 
aanwezig. Alleen moet over de sloot, die de Volgermeerpolder van het pad scheidt, een 
eenvoudige wandelbrug worden aangebracht. Over dit onderwerp is overleg gaande met 
het Recreatieschap Twiske – Waterland en de gemeente Amsterdam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Streekfonds Waterland wenst u veel goeds voor 2017 
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