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Inleiding 
 
Onze stichting beheert sinds 2016 het Landje van Gruijters bij Spaarndam. Dit is een nat 
natuurgebied van 9 hectare. Het omvat extensief begraasd en reliëfrijk grasland, ondiepe 
plassen en een rietveld. Het geheel is doorsneden met slootjes en de 13e-eeuwse Velserdijk. 
Het is al zo’n 50 jaar in beeld bij vogelaars als goed vogelgebied. Leden van de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland én bewoners van de aanliggende woonboten hielden 
zich al bezig met het beheer, zoals het maaien van wat riet en het regelen van de 
waterstand. Om dit structureel te maken is in 2016 na overleg met het Recreatieschap 
Spaarnwoude de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters opgericht. 
Daardoor konden we het beheer goed aanpakken en de omstandigheden voor met name 
vogels optimaal maken. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we krijgen van het 
Recreatieschap.  
De stichting is geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De financiering van de 
activiteiten is afhankelijk van giften, periodieke 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. 
 
Belangrijke ontwikkelingen in 2020 
 
Het beheer van het gebied verliep iets anders dan andere jaren doordat we geen werkdagen 
met grote groepen konden organiseren vanwege de corona-maatregelen. Gelukkig was er al 
een werkdag op 1 februari 2020, voordat de corona-beperkingen ingingen. We hebben toen 
het broedeiland geschoond en het door Natuurlijke Zaken gemaaide riet en pitrus 
opgeruimd. In maart is het schrikdraad weer geplaatst om te voorkomen dat vossen, katten 
en andere grondpredatoren de nesten verstoren. In de maanden daarna was het zaak gras 
en riet onder het schrikdraad laag te houden, omdat anders de stroom weglekt.  
Op 22 augustus konden we gelukkig weer een werkdag houden met werkplekken op 
verspreid liggende plaatsen. We hebben toen veel riet langs sloten gemaaid en pitrus 
weggewerkt met de zeis. Ook is toen het riet op het rieteiland gemaaid met de zeis zodat het 
later omgevormd kon worden tot broedeiland voor kluut en visdief (in 2021). Een andere 
groep hield zich bezig met het plaatsen van een nieuwe afrastering in het noordelijk deel van 
het gebied langs het Liniepad. Daar is ook veel oude rommel weggehaald. 
Ook werd er onderzoek gedaan. De broedvogels werden volgens de BMP-methode geteld en 
er waren elke week tellingen van alle vogels in het gebied door de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland.  
Op 6 juli 2020 kwam de nieuwe gedeputeerde Ilse Zaal op bezoek bij het Landje van 
Gruijters. Zij heeft onder meer recreatie in haar takenpakket en bezocht recreatiegebied 
Spaarnwoude samen met wethouder Bram Diepstraten en medewerkers van recreatieschap 
Spaarnwoude. 
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Gedeputeerde Ilse Zaal, wethouder 
Bram Diepstraten en Elise Bos 
Eyssen van Recreatieschap 
Spaarnwoude in gesprek met onze 
voorzitter Hans Bonfrer (rode jas) / 
Johan Stuart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financieel jaarverslag 2020 
 
In kas op 1 januari 2020 € 11.170,92 
In kas op 31 december 2020 € 10.366,26 
 
Uitgaven 
Beheer € 1.279,35 
Investeringen € 880,25 
Voorlichting en communicatie € 47,86 
Organisatiekosten € 27,25 
Bankkosten € 123,11 
Energie € 844,34 
Totaal € 3.202,16 
 
Inkomsten 
Giften particulieren € 35,00 
Erfenis € 800,00 
Vergoeding voor excursies € 212,50 
Gift van organisaties € 950,00 
Bijdrage sponsoracties € 400,00 
Totaal € 2.397,50 
 
Saldo - € 804,66  
 
Toelichting op de uitgaven en inkomsten 
 
De kosten die vermeld staan bij de post beheer, zijn vergoedingen voor pachter B. 
Smolenaars en voor Natuurlijke Zaken. Het gaat om het maaien van de pitrus om deze 
woekerplant in toom te houden. Natuurlijke Zaken heeft in de winter ook een derde deel 
van het rietveld gemaaid. Altijd een flinke klus omdat de bodem van het rietveld zacht is en 
de maaimachine vaak dreigt weg te zakken.  
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Er zijn verschillende zaken aangeschaft die vallen onder de post investeringen zoals een 
goede heggenschaar, bordjes om mensen 
uit het gebied te houden (zie foto van het 
bevestigen van de bordjes van Peter 
Pennock), boerenzwaluwkunstnesten die 
geplaatst zijn in de voorraadkamers in de 
Geniedijk en materiaal voor het vervangen 
van een deel van de afrastering. Tijdens een 
werkdag is met vrijwilligers dit hek 
geplaatst.  
Onder voorlichting en communicatie valt dit 
jaar alleen de hosting van de website 
landjevangruijters.nl bij one.nl 
De versnaperingen die gretig aftrek vinden tijdens vrijwilligerswerkdagen, zijn de 
organisatiekosten dit jaar. 
De energiekosten zijn dit jaar wat hoger omdat we Liander opdracht hebben gegeven de 
groepenkast aan te passen (van 3 x 25A naar 1 x 10A), zodat de maandelijkse 
leveringskosten lager uitvallen. We hebben namelijk maar een klein beetje stroom nodig 
voor het schrikdraad. 
 
Toelichting op de inkomsten 
 
Heel blij zijn we met giften van enkele particulieren die het Landje van Gruijters een warm 
hart toedragen. Dat zijn we ook met een flinke gift uit de erfenis van iemand die graag het 
Landje van Gruijters bezocht. 
Nieuw is de vergoeding voor excursies. Dit blijkt een interessante inkomstenbron te zijn. Nu 
wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een rondleiding rondom het Landje van 
Gruijters. Het idee is om dit in de toekomst voor een vast bedrag aan te bieden zodat de 
excursies een substantiële inkomstenbron kan worden. 
Onder de noemer gift van organisaties is een gift van de Rotary Santpoort geboekt. We 
ontvingen € 250 waarmee we kunstnesten voor boerenzwaluwen konden aanschaffen. Ook 
ontvingen we € 700 van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder die ons helpt om het 
beheer van het gebied op orde te krijgen. Zij hebben over drie jaar in totaal € 2.500 
bijdragen. 
Van de Stichting IJmond Bereikbaar ontvingen we € 400 als sponsorbijdrage. Recreatie 
Noord-Holland was in 2019 de uitdaging van IJmond Bereikbaar aangegaan. Doel was zo veel 
mogelijk medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. Per kilometer 
kwam er zo een bedrag vrij voor en goed doel. De medewerkers van Recreatieschap 
Spaarnwoude kozen onze stichting als bestemming van dit geld. 
Wij zijn heel blij met deze bedragen als blijk van steun voor ons werk. 
 
Ontwikkeling financiën 
 
In 2020 liep ons ‘vermogen’ terug met € 804,66. Gelukkig kunnen we dat goed opvangen, 
maar op termijn moeten we zorgen meer vaste inkomstenbronnen. Zo willen we gaan 
stimuleren dat mensen die graag bij het Landje van Gruijters vogels komen kijken een gift 
doen, eventueel in de vorm van een periodieke gift. En we willen excursies gaan geven 
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waarvoor we een vergoeding vragen. Dit geld kunnen we dan inzetten voor het reguliere 
beheer en de vaste kosten. Voor investeringen en projecten moeten we sponsors of subsidie 
zoeken. 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van kosten en baten vanaf 2017. We 
hebben de grote gift die we in mei 2017 van het Ruigrokfonds kregen, in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten. Zie daarvoor het Jaarverslag over 2016, 2017, 2018 en 2019. 
 

UITGAVEN     

  2017 2018 2019 2020 

Bankkosten € 19,00   € 110,21 € 123,11 

Natuurbeheer € 311,75 € 323,07 € 721,00 € 1.279,35 

Diverse € 1.036,24       

Energie en meterkast   € 1.005,00 € 275,00 € 844,34 

Investeringen     € 512,13 € 880,25 

Organisatiekosten   € 65,24 € 12,78 € 27,25 

Voorlichting/communicatie     € 39,78 € 47,86 

Totaal € 1.366,99 € 1.393,31 € 1.670,90 € 3.202,16 

     

INKOMSTEN     

  2017 2018 2019 2020 

Energie      €     707,06    

Erfenis        €     800,00  

Excursie-inkomsten        €     212,50  

Gift van goed doel  €  1.000,00   €     900,00   €     900,00   €     950,00  

Gift van particulier    €  1.070,00   €       25,00   €       35,00  

Sponsoring      €  1.750,00   €     400,00  

Totaal  €  1.000,00   €  1.970,00   €  3.382,06   €  2.397,50  

     

Saldo -€ 366,99 € 576,69 € 1.711,16 -€ 804,66 
Uitgaven en inkomsten in de jaren 2017 t/m 2020. Exclusief gift Ruigrokfonds in 2017. 
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Tijdens de werkdag op 1 februari is het broedeiland geschoond en maaisel afgevoerd / Johan Stuart 

 
Gewerkte uren door vrijwilligers 
 
Er is in 2020 minimaal 229 uren gewerkt door vrijwilligers, verdeeld over 16 dagen. Er waren 
2 werkdagen: een met 14 volwassenen en een met 22 volwassenen en 2 kinderen. Op de 
andere dagen werd er gewerkt door 1, 2 of 3 mensen. De werkzaamheden bestonden vooral 
uit: maaien met eenasser, maaien met zeis, hooien, afvoeren maaisel, plaatsen en 
onderhouden vossenraster en vervangen van een oude afrastering.  
Verder zijn er wekelijkse vogeltellingen waaraan in 2020 ongeveer 150 uur werd besteed en 
broedvogeltellingen waarmee 2 tellers samen zo’n 16 uur bezig waren. 
Buiten deze velduren waren er vergaderingen van het bestuur en overleg met medewerkers 
van Recreatieschap Spaarnwoude. 
 

Ton Lansdaal monteert kunstnesten 
voor boerenzwaluwen in de betonnen 
voorraadkamers in de Geniedijk. 
Enkele werden meteen gebruikt / 
Johan Stuart 
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Broedende vogels op het Eerste Eiland. Twee kluten en één visdief op het nest / Johan Stuart 

 
Broedvogels in 2020 
 
Om de beheermaatregelen te kunnen evalueren, tellen Peter Pennock en Johan Stuart sinds 
2018 de broedvogels van het Landje van Gruijters volgens de richtlijnen van het Broedvogel 
Monitoring Project van Sovon. Bij het tellen worden alle broedindicerende waarnemingen 
binnen de Redoute en het Liniepad genoteerd. In totaal gaat het om 9 ha. Elk jaar zijn er 7 
tot 8 tellingen ’s morgens bij zonsopgang en één tijdens de avond/nacht.  
In de tabel een overzicht van het aantal vastgestelde territoria van de broedvogels in het 
Landje van Gruijters in de jaren 2018, 2019 en 2020.  
De meeste cijfers spreken voor zich. Onze beheermaatregelen zijn vooral gericht op de 
broedvogels met kluut en visdief als belangrijke soorten. Deze broeden op het eilandje dat 
door ons in januari 2018 is aangelegd. Dit werd meteen een succes, want de meeste kluten 
bouwen daar hun nest. Maar er waren elk jaar ook enkele klutennesten op de oevers 
rondom de plas.  
Een ander biotoop waar met beheer enige invloed op is, betreft het grote rietveld. Van het 
grote rietveld wordt elk jaar (als het lukt) een derde deel gemaaid. Dit om te voorkomen dat 
er veel boompjes gaan groeien. Elk jaar 
stellen we 8 territoria van de verschillende in 
het riet broedende vogels vast. Het beheer 
heeft dus geen positieve invloed op de 
broedvogelaantallen, maar ook geen 
negatieve. 
 
 
 
 

         Peter Pennock actief met de 
broedvogelmonitoring / Johan Stuart 
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SOORT 2018 2019 2020 

Grauwe Gans 5 9 5 

Soepgans 3 2 7 

Grote Canadese Gans 0 1 1 

Nijlgans 1 3 1 

Bergeend 3 2 3 

Krakeend 8 4 4 

Slobeend 2 2 1 

Wilde Eend 9 11 12 

Soepeend 1 1 1 

Wintertaling 0 1 1 

Waterral 1 0 0 

Waterhoen 3 3 2 

Meerkoet 10 10 12 

Scholekster 1 0 1 

Kluut 12 15 16 

Kleine Plevier 1 2 1 

Kievit 2 2 2 

Grutto 2 0 1 

Tureluur 1 3 4 

Visdief 1 1 2 

Koekoek 1 1 1 

Kauw 1 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 

Pimpelmees 1 0 0 

Koolmees 1 1 1 

Fitis 1 1 0 

Bosrietzanger 2 0 2 

Kleine Karekiet 4 3 2 

Rietzanger 1 3 3 

Merel 0 1 0 

Roodborst 0 0 1 

Winterkoning 1 1 0 

Blauwborst 0 2 1 

Huismus 1 0 0 

Witte Kwikstaart 1 1 1 

Rietgors 1 1 1 

Totaal aantal territoria 83 88 92 

Aantal soorten 31 28 30 
Aantal territoria van de broedvogels in het Landje van Gruijters in 2018, 2019 en 2020. Er is geteld volgens de 
BMP-methode van Sovon. Een vet gedrukte soort staat op Rode Lijst uit 2017. 
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Aantal waargenomen soorten 
 
Veel bezoekers van het Landje van Gruijters leggen hun natuurwaarnemingen vast op de 
website waarneming.nl. Onderstaande tabel geeft het totaal aantal ingevoerde soorten per 
jaar van een aantal makkelijk herkenbare groepen in verschillende perioden. De onderste rij 
geeft alle soorten die er zijn waargenomen dus inclusief, insecten, spinnen, slakken etc.. De 
tabel geeft een interessant beeld, maar 
zegt absoluut niets over voor of 
achteruitgang van de soortenrijkdom. 
Het zegt alleen iets over de bereidheid 
van natuurliefhebbers om hun 
observaties aan het internet toe te 
vertrouwen. We hopen door dit 
tabelletje te publiceren, dat veel meer 
mensen al hun waarnemingen 
doorgeven, en niet alleen hun 
waarneming van de grutto’s (foto). Ook 
van soorten die ze niet zelf herkennen. 
Ze kunnen dan een foto maken van de 
onbekende plant of het onbekende dier en deze via de app ObsIdentify doorgeven. 
Belangrijk daarbij is dat de precieze plek wordt opgegeven. Als meer mensen dat doen, 
krijgen we een steeds beter inzicht in de biodiversiteit van het gebied. 
 

  2017 2018 2019 2020 Totaal 2017-2020 Tot 1 januari 2021 

Vogels 112 111 115 108 141 165 

Zoogdieren 3 4 4 5 9 12 

Amfibieën 0 1 2 2 2 4 

Dagvlinders 10 11 5 6 17 19 

Libellen 0 1 1 0 2 6 

Planten 11 21 18 40 72 105 

Totaal soorten 148 156 165 182 300 418 
Op waarneming.nl ingevoerde soorten van de meest herkenbare soortgroepen in het Landje van Gruijters. De 
onderste rij is het totaal aantal soorten. 

 
Bestuursleden 2020 
 
Hans Bonfrer, voorzitter 
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