Natuurliefhebster
sponsort rietbeheer
Dankzij een anonieme
gulle geefster kan het
Zuid-Hollands Landschap
het rietbeheer in de
Krimpenerwaard verbeteren
om bedreigde moerasvogels
zoals de roerdomp te redden.
Sommige mensen laten na
hun dood geld na aan een
goed doel. Maar je hebt er
zelf veel meer plezier van
door het al tijdens je leven te
schenken.

De roerdomp profiteert van het
gesponsorde rietbeheer in de
Berkenwoudse Boezem. Harry Fiolet

In de Krimpenerwaard is
de rust ver te zoeken. Een
grote kraan neemt flinke
happen uit een van de
boezemeilanden. Grof geweld, maar
goed bedoeld. “We maken het riet weer
gezond”, vertelt Assistent Regiohoofd
Veenweiden Warner Reinink. Hij werkt
sinds een jaar bij het Zuid-Hollands
Landschap en is dè expert in rietbeheer.
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“Langs de oevers van die eilanden is het
riet nog gezond”, wijst Warner, “maar
de rest verruigt. De bramen groeien er
bovenuit! Ook die vele wilgenroosjes
duiden op verdroging. Dat is slecht voor
de moerasvogels. Dankzij de royale steun
van een bevlogen natuurliefhebster
kunnen we het rietland nu herstellen.
Dat gebeurt heel voorzichtig, eiland
voor eiland. Want moerasvogels zijn hier

het hele jaar door, als de zomergasten
vertrekken verschijnen de wintervogels.”
Dit veenweidenlandschap met zijn
eindeloos lange, smalle percelen
is uniek in de wereld. “Dit vind je
nergens anders”, zegt Warner. “En die
Berkenwoudse Boezem is een mooi
Lees verder op bladzijde 7

Oprichtster van het Veenweiden- en Rietlandfonds:

“Straks een roerdomp op ‘mijn’ eiland?”
“Ik wandel vaak langs de Berkenwoudse
Boezem in de Krimpenerwaard. Vanuit
Rotterdam ben je er zo. Ik houd heel
erg van dat kleinschalige, gevarieerde,
oude landschap, waar eeuwenlang
zo weinig veranderd is. Juist die
overgangsgebieden van natuur naar
cultuurlandschap spreken mij aan.
Bovendien ben ik een geweldige
waterliefhebster. Dat drassige, oude, door
mensen gemaakte polderlandschap met
die weidse uitzichten die steeds weer
anders zijn, dat vind ik zo ontzettend
mooi. Vanmiddag heb ik hier nog twee
purperreigers gezien en een wulp. Voor
het eerst kreeg ik ook het smelleken mooi
in de kijker.
Tijdens die wandelingen rijpte mijn
sponsorplan. Natuur vind ik het
belangrijkste dat wij als mensen hebben.
Mijn man en ik werken allebei veel en

“

Het geeft me een
heel fijn gevoel om
iets bij te dragen
aan de natuur

”

hard. We hebben geen kinderen en
wonen in een gewoon rijtjeshuis, zonder
dure hobby’s of luxe vakanties. Kortom,
we verdienen meer dan we opmaken.
Toen we gingen trouwen hebben we een
testament opgemaakt en dat zette me
aan het denken. Je kunt je geld blijven
oppotten en na je dood nalaten aan een
goed doel. Maar het is natuurlijk veel
leuker om daar tijdens je leven al lol
van te hebben. Bovendien kun je beter
nu al in de natuur investeren dan het
uitstellen tot later. Daarom heb ik vorig
jaar een fonds gesticht, het Veenweidenen Rietlandfonds. Ik stort daar tien jaar
lang elk jaar 10.000 euro in. Anoniem,
want het gaat niet om mijn persoon. Het
geeft me een heel fijn gevoel om iets bij
te dragen aan de natuur, waar anderen
van kunnen genieten en waar ik zelf ook

In de Berkenwoudse Boezem werd vroeger polderwater opgeslagen voordat het in de
Hollandsche IJssel gepompt kon worden.
Idde Lammers

plezier van heb.
In de praktijk bleek het verrassend
eenvoudig te regelen. Ik wil het liefst in
beheer van het landschap investeren.
Het landschap is immers de basis van de
natuur. Een goed landschapsbeheer helpt
allerlei planten, vogels, vissen enzovoorts.
Ik koos voor het Zuid-Hollands Landschap
omdat zij veel aandacht hebben voor
de verschillende facetten van natuuren waterbeheer en omdat zij goed en
fatsoenlijk opereren in het spanningsveld
tussen boeren en natuurbeheerders.
Zelf van boerenafkomst heb ik hart
voor die problemen. Ook vind ik het
mooi dat de terreinen zoveel mogelijk
zijn opengesteld om ervan te genieten,
behalve als ze echt te kwetsbaar zijn. Het
is zo vervelend als je tegen al die hekken
aanloopt!
Via hun website was het contact snel
gelegd. Daarna hebben we uitgebreid
gesproken over wat mij precies voor
ogen stond. Je kunt het restaureren van
oude molens sponsoren, of de aanleg
van een wandelpad met bankjes. Ik koos
bewust voor rietlandbeheer, liefst in de
Krimpenerwaard. Het nieuwe project
past verbluffend goed bij mijn idealen.

Ook die stapsgewijze aanpak, eiland
voor eiland, spreekt mij aan. Natuurlijk
zal “mijn” eiland er na de ingreep eerst
vreselijk uitzien, als een litteken in
het land. Je moet voor ogen houden
waarom je het doet. Mijn ultieme
droom is om straks weer roerdompen
in de Berkenwoudse Boezem te zien
broeden. Zelf zag ik de roerdomp vorig
jaar voor het eerst in levende lijve, op
een prachtige winterdag in de Rhoonse
Grienden. Daar scharrelde hij rustig
in een slootje, onmiskenbaar een
roerdomp. Op 50 meter afstand lag een
druk fietspad, er liepen mensen met
kinderwagens, niemand had oog voor
hem. Het was bijna surrealistisch.”
Dit najaar worden in de
Krimpenerwaard op twee locaties
rietland hersteld namelijk, in de
Berkenwoudse Boezem en in de
Berkenwoudse Driehoek.
Door de Berkenwoudse Driehoek
loopt de Plagroute, een wandeling
van ruim vijf kilometer.
Zie www.zuidhollandslandschap.nl/
routes.
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stukje cultuurhistorie. Vroeger werd hier
het polderwater opgeslagen. Bij zware
regen stond ook de Hollandse IJssel hoog
en dan kon het polderwater niet weg.
Het werd dan tijdelijk hier in de boezem
opgeslagen totdat het IJsselpeil weer
zakte en men kon gaan spuien.”
Door peilverlaging en inklinking van
de omringende veenweiden steken
de karakteristieke boezemeilanden nu
steeds verder boven water uit. Strooisel
hoopt zich op, het riet verruigt, er
komen bramen en berken. Dankzij het
Veenweiden- en Rietlandfonds wordt die
verruiging nu tegengegaan. Het eerste
eiland is al afgeplagd. De westpunt
steekt nog net boven water uit, de
oostkant gaat kopje onder. De afgeplagde

“

De Berkenwoudse
Boezem is een
mooi stukje
cultuurhistorie

”

grond is verwerkt in een nieuwe
vooroever, een meter van de oude oever
af, met een nieuwe beschoeiing onder
water. Straks groeit hier weer gezond
waterriet, op 10 tot 20 centimeter diepte.
Dat trekt bijzondere moerasvogels zoals
roerdomp en waterral, die er al plonzend
hun voedsel zoeken. ’s Zomers geven
moerasplanten als kattenstaart, gele lis
en kleine lisdodde het riet extra kleur.

Schenken of nalaten aan de natuur

Het Zuid-Hollands Landschap is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Deze ANBI status betekent dat wij geen successierecht betalen als u ons een
bedrag nalaat. U weet dus zeker dat uw nalatenschap wordt besteed aan de
natuur bij u in de buurt. Daarbij heeft u twee mogelijkheden: u kunt ons als
uw erfgenaam aanwijzen of u kunt kiezen voor een legaat. Daarnaast is het
mogelijk bij leven een periodieke schenking te doen. Uw schenking is dan
waarschijnlijk fiscaal aftrekbaar. In alle gevallen dient u contact op te nemen
met een notaris. U moet hiervoor een akte laten opmaken door een notaris.
Kijk voor meer informatie op
www.zuidhollandslandschap.nl
www.nalaten.nl
www.belastingdienst.nl
of bel (010) 272 22 22

Sommige eilandjes worden elke winter
gemaaid. Hier groeit jong, dik en stevig
‘cultuurriet’. Het bloeit volop en ’s
winters eten veel vogels van het rietzaad
in de pluimen. Hier nestelt bijvoorbeeld
de kleine karekiet. Op andere eilanden
wordt elk jaar een derde deel van
het riet gemaaid. In dit overjarig riet
nestelen bijvoorbeeld veel rietzangers.
Verruigt het riet nog verder en komen
er boompjes in, dan valt het bij de
blauwborst in de smaak.
Het is de bedoeling dat deze omgeving
in de toekomst een natuurlijk
schommelend waterpeil krijgt. Dan
blijft het riet gezonder en is er minder
oeverafslag. “Bij gezonde oevers zie je
soms kleine plukjes jonge rietplanten in
het water staan”, vertelt Warner. “Daar
groeien de oevers juist aan in plaats van
weg te slaan.”

Nier ver hiervandaan gaat ook een
tweede project in uitvoering. Vorig
jaar verwierf het Zuid-Hollands
Landschap een lange smalle kavel in de
Berkenwoudse Driehoek. Ook die wordt
afgeplagd, volgens een subtiel, reliëfrijk
patroon. Hier vinden veel verschillende
plantensoorten straks een plekje naar
hun zin. Met een beetje geluk tref je hier
ook purperreigers, grote zilverreigers
en bruine kiekendieven. In sloten met
helder water groeit veel krabbescheer en
daar broedt de zwarte stern. Een nieuw
bruggetje leidt via een wandelpad naar
een uitzichtpunt. Warner: “Hier kijk je
straks schitterend uit op het omringende
natuurgebied, zonder dat te verstoren en
je kunt er bijvoorbeeld prachtig libellen
en vlinders fotograferen.”
Marion de Boo
journalist

De bruine kiekendief broedt in overjarig riet. Harry Fiolet
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