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Inleiding 
 
Het Landje van Gruijters is een nat natuurgebied van 9 ha bij Spaarndam. Het bestaat uit 
extensief begraasd en reliëfrijk grasland, ondiepe plassen en een rietveld. Het geheel is 
doorsneden met slootjes en de 13e-eeuwse Velserdijk. Het is al sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw in beeld bij vogelaars als goed vogelgebied. Leden van de Vogelwerkgroep en 
bewoners van de aanliggende woonboten hielden zich al enige tijd bezig met aspecten van 
het beheer, zoals het maaien van wat riet en het regelen van de waterstand. Om dit officieel 
te regelen is in 2016 na overleg met het Recreatieschap Spaarnwoude de Stichting 
Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters opgericht om het beheer structureel aan te 
pakken en de omstandigheden voor met name vogels optimaal te maken. We zijn dankbaar 
voor het vertrouwen dat we kregen van het Recreatieschap. De stichting is geheel 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De financiering van de activiteiten is gebaseerd op 
giften, subsidies, projectbijdragen en sponsoring. 
 
In de statuten staat dit als doelstelling van de stichting; 

 Het in stand houden van het "Landje van Gruijters" als een uniek brakwatergebied voor 
fauna en flora door middel van behoud en verbetering. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

 
Vrijwilligers 
ruimen riet 
tijdens een 
werkdag in 
augustus 2020 
/ Johan Stuart 
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2016 
 
In kas op 1 januari 2016 € 0,00 
In kas op 31 december 2016 € 307,50 
 
Uitgaven 
Beheer € 420,00 
Investeringen € 0,00 
Voorlichting en communicatie € 43,56 
Organisatiekosten € 555,78 
Bankkosten € 2,50 
Energie € 0,00 
Diverse € 6,90 
Totaal € 1.028,74 
 
Inkomsten 
Giften € 300 
Lening € 1.036,24 
Totaal € 1.336,24 
 
Saldo - € 728,74  
 
Toelichting 
De stichting is opgericht op 14 oktober 2016. Een gift van de Rotary Santpoort was dat jaar 
de enige inkomstenbron. Er werden wel kosten gemaakt: € 420 voor baggerwerk, € 555 
notariskosten voor de oprichtingsacte, inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel en € 43 
voor hosting van de website. Om die kosten te dekken, leenden twee bestuursleden ruim  
€ 1.036,24 aan de stichting. 
 
Bestuursleden 
Hans Bonfrer, voorzitter 
Johan Stuart, secretaris 
Jan Pranger, penningmeester 
Hans Rozenstraten, adviseur 
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2017 
 
In kas op 1 januari 2017 € 307,50 
In kas op 31 december 2017 € 35.227,26 
 
Uitgaven 
Beheer € 311,75 
Investeringen € 11.360,36 
Voorlichting en communicatie € 3.293,04 
Organisatiekosten € 59,85 
Bankkosten € 19.00 
Terugbetalen lening € 1.036,24 
Totaal € 16.080,24 
 
Inkomsten 
Giften € 1.000,00 
Subsidie J.C. Ruigrok Stichting € 50.000,00 
Totaal € 51.000,00 
 
Saldo € 34.919,76 
 
Toelichting 
Toen we in 2016 het beheer van het Landje van Gruijters op onze schouders namen, wisten 
we dat er veel achterstallig onderhoud was en dat we flink aan de weg moesten timmeren 
om voldoende fondsen voor het beheer bij elkaar te schrapen. We waren dan ook heel blij 
met een gift van maar liefst € 50.000 van de jubilerende J.C. Ruigrok Stichting. Tijdens een 
feestelijke avond op 6 mei 2017 in de Philharmonie in Haarlem bleek het Landje gewonnen 
te hebben in de categorie natuur. Er was daarmee geld beschikbaar voor het vergroten van 
de biodiversiteit, het verbeteren van de landschappelijke inpassing, vergroten van de 
beleefbaarheid en het optimaliseren van het waterbeheer. Het geld mocht alleen gebruikt 
worden voor investeringen en het project moest eind 2018 opgeleverd zijn.  
 

Op 6 mei 2017 ontving Johan 
Stuart (rechts) uit handen van 
Edzo Huisman van de J.C Ruigrok 
Stichting de cheque tijdens een 
feestelijke prijsuitreiking in de 
Philharmonie te Haarlem / René 
Vervloet  
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Het plan ‘Een mooie toekomst voor het Landje van Gruijters’ dat we in het voorjaar van 2017 
opgesteld hadden als aanvraag voor het fonds, kon nu in uitvoering genomen worden. Er 
braken drukke tijden aan. In het najaar konden de eerste zaken worden aangelegd en 
aangeschaft: plaatsen van een hevel voor het waterbeheer (€ 7.160,78), aanschaf van een 
klepelmaaier om de pitrus te kunnen indammen (€ 3.100,02) en het plaatsen en aansluiten 
van een stroomvoorziening. Verder kon door de gift van de Ruigrokstichting ook een website 
worden ontworpen en gebouwd.  
Daarnaast werd het reguliere beheer uitgevoerd, zoals het maaien van het pitrus op de 
graslanden rondom het water en het schoonhouden van de sloten. 
Naast het bedrag van het Ruigrokfonds kregen we ook € 1.000 van de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland om de oprichtingskosten te betalen.  
In 2017 stapten we over van Bunq-bank naar een rekening bij de ING. Het eerst jaar is de 
rekening gratis. 
 
Bestuursleden 
Hans Bonfrer, voorzitter 
Jan Pranger, penningmeester (tot augustus 2017) 
Hans Rozenstraten, adviseur (tot halverwege 2017) 
Johan Stuart, penningmeester 
Eric Voorhoeve, adviseur 
Eef van Huijssteeden, secretaris 
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2018 
 
In kas op 1 januari 2018 € 35.227,26 
In kas op 31 december 2018 € 9.459,76 
 
Uitgaven 
Beheer € 423,07 
Investeringen € 20.612,05 
Voorlichting en communicatie € 5.528,64 
Organisatiekosten € 186,74 
Bankkosten € 0,00 
Energie € 1.005,00 
Totaal € 27.737,50 
 
Inkomsten 
Giften particulieren € 1.070,00 
Bijdrage  € 900,00 
Totaal € 1.970,00 
  
Saldo - € 25.767,50  
 
Toelichting 
Het reguliere beheer bestond dit jaar uit het maaien van een derde deel van het rietveld en 
het bijhouden van de pitrus in de graslanden.  
Verreweg het meeste geld dit jaar werd besteed aan de investeringen en het wegwerken 
van achterstallig onderhoud, mogelijk gemaakt door het J.C. Ruigrokfonds: aanleg 
kluteneiland, aanbrengen van vier kunstnesten voor bergeenden, een ijsvogelwand, een 
schapenraster langs de Redoute, acht nieuwe houten damhekken en alle toebehoren voor 
een anti-vossen-schrikdraad rondom de belangrijkste broedplek in het broedseizoen. De 
damhekken die langs de weg staan zijn gegraveerd met de tekst ‘Landje van Gruijters’. Al 
deze kosten werden gefinancierd met het geld van het J.C. Ruigrokfonds. 
 

Op 17 mei 2018 is het Landje van 
Gruijters officieel opgeleverd. 
Michiel Kersten namens de 
Ruigrokstichting, Miriam 
Brouwer namens het 
Recreatieschap Spaarnwoude 
en wethouder Cora Yfke Sikkema 
onthulden een van de nieuwe 
damhekken en een 
informatiepaal / Eef van 
Huijssteeden 
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Op het gebied van communicatie werden er vijf informatiepalen ontworpen, gemaakt en 
geplaatst en de website kwam in verbeterde vorm in de lucht. Ook de eerste Regionale 
Vogeldag op zondag 13 mei 2018 valt onder deze post. Deze dag organiseerden we samen 
met het IVN afd. Zuid-Kennemerland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en tijdens 
deze dag konden omwonenden en vogelliefhebbers kennis maken met het Landje van 
Gruijters, andere gebieden en ook Fort benoorden Spaarndam bezoeken. Ook deze dag was 
mogelijk door de gift van het J.C. Ruigrokfonds. 
Onder organisatiekosten vallen de organisatie van het openingsfeestje met genodigden op 
17 mei 2020, een afscheidscadeau en vergaderkosten. 
We hebben een stroomaansluiting geregeld en nemen stroom af bij Greenchoice. Dit is 
vooral voor het schrikdraad tegen vossen. Dit jaar staat er een hoog bedrag als kostenpost, 
we kregen pas in 2019 geld terug omdat het maandbedrag in 2018 veel te hoog was. 
We begonnen een samenwerking met de Vereniging Behoud de Hekslootpolder . Zij gaan ons 
als ‘buren’ drie jaar lang ondersteunen met een bedrag van in totaal € 2500 voor het beheer. 
Dit jaar ontvingen we van hen de eerste € 900. Verder vierde Johan Stuart zijn verjaardag en 
vroeg daarbij als ‘cadeau’ een bijdrage voor het Landje. Dit leverde € 1.060 op. Verder 
ontvingen we nog enkele giften van particulieren die zeer welkom zijn. 
 
Bestuursleden 
Hans Bonfrer, voorzitter 
Eef van Huijssteeden, secretaris 
Johan Stuart, penningmeester 
Simone Kerkdijk, bestuurslid 
Eric Voorhoeve, adviseur 
 

 
De Regionale Vogeldag op 13 mei 2018 zorgde voor veel aandacht voor het Landje / Johan 
Stuart  
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2019 
 
In kas op 1 januari 2019 € 9.459,76 
In kas op 31 december 2019 € 11.170,92 
 
Uitgaven 
Beheer € 721,00 
Investeringen € 512,13 
Voorlichting en communicatie € 39,78 
Organisatiekosten € 12,78 
Bankkosten € 110,21 
Energie € 275,00 
Totaal € 1670,90 
 
Inkomsten 
Terugontvangen energiekosten € 707,06 
Giften particulieren € 25,00 
Subsidie € 900,00 
Bijdrage sponsoracties € 1.750.00 
Totaal € 3.382,06 
 
Saldo € 1.711,16  
 
Toelichting 
Veel beheer zoals het maaien van het pitrus en het werk aan oevers en sloten wordt gedaan 
door de pachter van het land. Voor zijn werkzaamheden krijgt hij een vergoeding. Om de 
hoge oevers van de sloten af te vlakke zijn deze gefreesd. Maaien van een derde van het 
rietveld was dit jaar niet mogelijk door de nattigheid.  
Onder de post vallen nog enkele aanschaffen voor het schrikdraad dat we elk voorjaar 
plaatsen. 
Onder voorlichting en communicatie valt dit jaar alleen de hosting van de website 
landjevangruijters.nl.  
De versnaperingen die gretig aftrek vinden tijdens vrijwilligerswerkdagen, zijn de enige 
organisatiekosten dit jaar. 
 

 

Foto Lida Zaremba 

http://www.landjevangruijters.nl/


 10 

We betaalden in 2019 € 275 aan Greenchoice, maar we kregen ook € 707,06 terug. Dit was 
vooral omdat in 2018 veel te veel in rekening was gebracht. Saldo energiekosten in 2010 was 
dus -€ 432,06. 
Zeer welkom zijn de giften van enkele particulieren die het Landje van Gruijters een warm 
hart toedragen. 
Ook in 2019 ontvingen we een mooi bedrag van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder 
die ons helpt om het beheer van het gebied op orde te krijgen. Zij zullen over drie jaar in 
totaal € 2.500 bijdragen. 
Tot slot werden we verrast door twee leuke sponsoracties. Recreatie Noord-Holland is de 
uitdaging van de Fietschallenge van IJmond Bereikbaar aangegaan. Doel is zo veel mogelijk 
medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. Per kilometer komt er zo 
een bedrag vrij voor en goed doel. De medewerkers kozen onze stichting en zo ontvingen we 
€ 1000 van Recreatie Noord-Holland en in 2020 nog € 400 van IJmond Bereikbaar. Tijdens 
een officieel moment op 4 december 2019 op het kantoor van Recreatie Noord-Holland, 
kregen we de cheque uitgereikt. Van Wesseling Tuinen ontvingen we € 750. Zij doen niet aan 
eindejaarskaarten en kerstpakketten, ze besteden het geld liever aan een goed doel in de 
omgeving van Haarlem. Omdat veel mensen via hun website op ons gestemd hebben, 
ontvingen we op 20 december uit handen van Richard Oostmeijer, directeur van Wesseling 
Tuinen, een mooie cheque. 
We zijn heel blij met deze bemoedigende steunbetuigingen voor ons werk. 
 

Van links naar rechts: Ronald 
Vierkant (IJmond Bereikbaar), Rik 
Rolleman (Recreatie Noord-
Holland), Hans Bonfrer en Johan 
Stuart (beide Landje van Gruijters) / 
Emily van Oosterom  
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Oostmeijer (links) van 
Wesseling Tuinen overhandigt in de 
regen de cheque aan Simone 
Kerkdijk en Johan Stuart. 
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Bestuursleden 
Hans Bonfrer, voorzitter 
Eef van Huijssteeden, secretaris 
Johan Stuart, penningmeester 
Simone Kerkdijk, adviseur 
Eric Voorhoeve, adviseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grutto’s boven het Landje van Gruijters op 7 maart 2020 / Johan Stuart 


