
 
 
 
 
 

  
Verslag Klankbordgroep bijeenkomst en excursie 21 juni 2022 
 
Betreft:  Bijeenkomst en excursie vogels en natuurwaarden Honswijkerplas 
Aanwezig:  van de klankbordgroep: Fam. Schakel, Fam. Buschgens, Janny Bosshardt, Thijmen 

Blokhuis + introduce, Roel Klijzing, Ben de Kruijff, Ton van Es.  
van Dekker: Popko Hoekstra, Willem Jongsma, Renske van den Berg, Richard van den 
Berg, Aart-Jan Schouten 

Afwezig mka: Bram Bosshardt, Annemarie Eckhart, Theo van Schie, Antoon van der Gun 
Van:  Aart-Jan Schouten 
Datum:  21 juni 2022 
  

1. Welkom met koffie en appelflap bij keet Popko Hoekstra 
Aart-Jan Schouten heet iedereen van harte welkom. Hij is de projectleider en aanspreekpunt 
voor de omgeving. 
 

2. Doel bijeenkomst 
• Bijpraten, vragen beantwoorden en nagaan of er overlast wordt ervaren 
• Een mooie wandeling in het gebied 
 

3. Toelichting uitvoering natuurplas (Willem Jongsma, directeur Futerra) 
We werken aan het verondiepen en inrichten van de natuurplas. Dat duurt nog tot en met 
2027. Het verondiepen gebeurt met  grond en baggerspecie. Deze partijen worden eerst is 
gekeurd, geklasseerd en gecertificeerd. Rijkswaterstaat is toezichthouder voor het 
verondiepen en controleert alle partijen grond die worden toegepast. Mochten we 
onverhoopt een verdwaald stuk vuil in een partij aantreffen, bijvoorbeeld plastic, dan halen 
we dat er meteen uit. 

 
4. Introductie Ben de Kruijff, al jaren vogelaar in Honswijkerwaard over verandering 

Dit was vroeger een uiterwaard met beperkte natuurwaarde. Het bestond grotendeels uit 
gras en mais met een beekje. Wel waren er een rietput (drassige poel) en wat 
meidoornhagen waar veel vogels op af kwamen. 
Nu wordt het landschap gevarieerder en wisselen riet, poelen, meidoornen, moeras en straks 
flauwe oevers elkaar af. Afwisseling maakt het voor meer soorten aantrekkelijk. Toen de 
bovenste laag van het land er af ging en er een nat zanderig gebied tevoorschijn kwam, zijn er 
zeldzame vogels op af gekomen, zoals de Cetti’s Zanger, die op het wensenlijstje van veel 
vogelaars staat om een keer waar te nemen. 
 

5. Introductie Herman Bouman, ecoloog en vogelaar met ringvergunning 
Herman is ecoloog van beroep en gepassioneerd vogelaar. Hij heeft een vergunning om in de 
Honswijkerwaard vogels te vangen om ze te ringen en ringen uit te lezen. Als ecoloog duidde 
hij welke vegetatietypen er in het gebied voorkomen en wat dat betekent voor vogels.   
Samen met Ben de Kruijff staat hij versteld van de grote hoeveelheid soorten en de grote 
aantallen van diverse soorten er op de Honswijkerplas af zijn gekomen. 
 

6. Excursie, uitleg en vogels zien en horen 
Herman en Ben houden ogen (verrekijkers) maar ook hun oren gespitst om soorten te 
spotten en aan te wijzen. Ondertussen wijzen ze aan waar bepaalde vogelsoorten graag 



 
 
 
 
 

verblijven en waarom die zo’n plek fijn vinden. Langs een steil oevertje, bij overgangen van 
struiken naar open gebied, in drassig land, in een weide: elke vogel heeft z’n voorkeuren. 
Ook legt Herman uit hoe hij vogels vangt om ze te ringen, en wijst hij de plekken aan waar hij 
dat doet. We zien onder meer oeverzwaluwen, zien en horen enkele van de (vele!) ijsvogels 
in het gebied, en ontdekken waar een echtpaar bruine kiekendief neerstrijkt. 
(Renske van den Berg schreef een artikel zie de bijlage) 

 
7. Gedurende de plenaire sessie én tijdens de excursie is er ruimte voor opmerkingen en vragen, 

en vooral de vragen over de natuur waren er teveel om allemaal mee te kunnen schrijven. We 
noteerden enkele kwesties die opvolging behoeven: 
 

• Door de heer Schakel werd geopperd of het pad vanaf de dijk bij de keet van Popko 
en langs de Honswijkerplas in een fietspad veranderd kan worden. Voor het grootste 
gedeelte is dit in eigendom van het Recreatieschap en op deze vraag kunnen alleen 
zij het antwoord geven. Wat ons betreft kan ‘onze’ geasfalteerde afrit na de 
werkzaamheden hiervoor gebruikt worden. 
 

• Mevrouw Buschgens vraagt of we rekening houden met de beverburcht. Dat gebeurt 
zeker. Schepen houden afstand van de burcht om verstoring te voorkomen.  

 
• Richard van den Berg geeft aan dat hij graag samen met Herman en Ben de 

succesfactoren van de natuurontwikkeling zou willen benoemen, om ze in 
toekomstige ontwerpen mee te kunnen nemen.  
 

• Aart-Jan heeft iedereen gevraagd in welke frequentie de klankbordgroep bijeen zou 
moeten komen. De behoefte blijkt eens per jaar.  


