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Een Virus Vrij 2021
Zuid Zijpe
Natura2000-gebied
Het zuidelijk deel van de Zijpe- en Hazepolder is rijk
aan cultuurhistorie en ecologie. Dat begint al bij de
polders L en Q, gelegen tussen de Pettemerweg
(N502) en de Oude Schoorlse Zeedijk. Dit gebied is
aangewezen als Natura2000-gebied, “Abtskolk en de
Putten”, leefgebied voor dwergganzen, kolganzen, grauwe
ganzen en smienten. Als
vogelrichtlijngebied
mogen
nieuwe
activiteiten
alleen
plaatsvinden na het verkrijgen
van een milieuvergunning.
NNN-gebied
Het gebied rond de Abtskolk is ook aangewezen als
Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Het is
bedoeld om de biodiversiteit te behouden en zo
mogelijk te verhogen. De gemeente moet er op
toezien dat regels worden
gehandhaafd
voor
de
bescherming, instandhouding
en ontwikkeling van de
wezenlijke kenmerken en
waarden ter plekke. Het is een
kwelgevoed waterrijk landschap
met
extensieve
graslanden voor watervogels,
weidevogels en wintergasten. Ook de Hazepolder ten
westen van de Abtskolk is opgenomen als
NNN-gebied.
BPL
In de Omgevingsverordening NH2020 is het begrip
“Bijzonder
Provinciaal
Landschap”
(BPL)
opgenomen met als doel gebieden die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch
van bijzondere waarde zijn en niet vallen binnen de
begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland te

beschermen en waar mogelijk te
versterken en te ontwikkelen.
Zijpepolder Zuid: de enorme
openheid is vrijwel overal
beleefbaar en bevat de kwaliteit
die nodig is voor o.a.
weidevogels. De verkaveling maakt de polder
cultuurhistorisch en landschappelijk van zeer hoge
waarde. Het dempen of wijzigen van sloten of
waterlopen zijn in ieder geval een
aantasting van de kernkwaliteit. De
Hazepolder, ten zuiden van Petten,
maakt deel uit van het BPL NoordKennemerland. De dijken vormen
een waardevol kenmerk hier.
Stiltegebied
De polders L en Q zijn ook opgenomen in de lijst van
stiltegebieden. In deze gebieden is
het verboden activiteiten te
ondernemen die veel geluid
produceren en daarmee de rust
verstoren. Normale agrarische
werkzaamheden kunnen worden uit
geoefend.
Burgerbrug
De polders A en F ten zuiden van Burgerbrug waren
oorspronkelijk weidevogel-leefgebieden. Bij het
ontwikkelen van de Omgevingsverordening NH2020
is deze bescherming vervallen. HZL heeft, samen met
Vogelwerkgroepen, een zienswijze ingediend en bij
diverse partijen aangedrongen op herstel van deze
gebieden als weidevogelgebied. Met de aangenomen
motie “Heroverweging Zijpe- en Hazepolder” wordt
het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om
de landschappelijke, cultuurhistorische en in potentie
aanwezige natuurwaarden van de Zijpe- en

Hazepolder te betrekken bij een zorgvuldige heroverweging van de begrenzing van de BPL ter plaatse.

Biodiversiteit
Financiële instellingen maken zich zorgen over
miljardenverliezen als investeringen in de
voedselsector verloren kunnen gaan door het
verdwijnen van insecten en gewassen. De financiële
sector heeft voor maar liefst 510 miljard euro aan
leningen en investeringen uitstaan bij bedrijven die
een hoog of zeer hoog risico lopen als bepaalde
ecosystemen verdwijnen door bijvoorbeeld het
verkeerd
gebruik
van
bestrijdingsmiddelen.
Driekwart van de voedselgewassen is in meerdere of
mindere mate afhankelijk van bestuiving door vogels
en bijen. Als die wegvallen is een groot deel van de
voedselproductie in gevaar.
Weidevogels
Het aantal weidevogels gaat hollend achteruit omdat
aan de echte oorzaak niets wordt gedaan. De oorzaak
is dat het weiland niet meer geschikt is voor
weidevogels. Het is te droog, te vlak, er zijn geen
insecten, geen wormen, het wordt te vroeg en te vaak
gemaaid. Bovendien is
het moderne weiland
juist ideaal voor veel
roofdieren. De melkveehouderij zal moeten
omvormen om de
leefomgeving van o.a.
de weidevogels te herstellen en mogelijk voor
uitsterven te behoeden. Het aantal ganzen is echter
sterk gestegen door de beschikbaarheid van veel
eiwitrijkraaigras.
Hazen
Ook met de zoogdieren in boerengebied gaat het niet
goed. Het aantal hazen neemt in rap tempo af en zijn
toegevoegd aan de rode lijst van bedreigde
Nederlandse zoogdieren. Dat geldt ook voor hamster,
eikelmuis, veldspitsmuis, wezel, hermelijn en
bunzing. De vlakke grote weilanden bieden
nauwelijks dekking voor jonge hazen en worden tot
wel 7x per zomer gemaaid. De kleine haasjes kruipen
weg in het gras
wanneer er gevaar
aankomt
en
verdwijnen
dan
vrijwel ongezien door
de maaimachine. Er
wordt
nauwelijks
meer een haas groot.
Bloemen,
Je kunt geen robuuste biodiversiteit hebben zonder
dat de biodiversiteit in de weilanden wordt hersteld.
De weilanden moeten weer gevarieerd worden met
bloemen voor insecten, kruiden voor gevarieerd en

gezond koeienvoer. Andere grassen die weer mogen
bloeien en beter geschikt zijn voor duurzaam boeren
en andere planten met wortelstelsels en mineralen die
goed zijn voor het bodemleven en diergezondheid.
Bodemleven
In het gangbare weiland zit vrijwel geen worm meer.
Ook het complexe ondergrondse ecosysteem van
bacteriën, schimmels en de combinatie met de wortels
van de verschillende grassen, kruiden en bloemen is
verdwenen door de combinatie van ploegen, frezen,
inzaaien en sleepslangbemesting. Een normale
blijvende grasmat is een zeer complex ecosysteem.
Plantenwortels leveren suikers aan bacteriën en
schimmels die in ruil dan weer mineralen en
sporenelementen
leveren
aan
de
planten.
Water
De waterkwaliteit is vooruitgegaan maar toch zit er
teveel fosfaat in het oppervlaktewater en het
waterleven wordt bedreigd door moderne
insecticiden, weekmakers uit plastic, anticonceptiehormonen en medicijnresten. Bij warm weer zien we
blauwalg explosies door teveel fosfaat in het
oppervlaktewater. Voor het terugdringen van
pesticiden in het oppervlaktewater zullen we toch
naar een totaalverbod op pesticiden in de landbouw
moeten
Bijen,
Er zijn mooie insecten en er zijn lastige insecten, maar
het belangrijkste is dat ze aan de basis staan van onze
voedselpiramide. Zonder insecten krijgen wij het heel
erg moeilijk. De
realiteit is dat de
insectenstand in de
natuurgebieden
al
met 75% is teruggelopen.
In
het
landbouwgebied is eigenlijk al geen insect meer te
vinden. Het landelijk gebied is een grote monocultuur
geworden van akkerbouwgewassen of van raaigras.
Ideale omstandigheden voor plagen, die dan ook
optreden en weer met insecticiden bestreden moeten
worden,
Natuurgebieden
De natuurgebieden staan onder druk. Er slaat nog
steeds veel te veel stikstof neer voornamelijk uit de
landbouw maar ook door het gemotoriseerde verkeer.
In de duinen, Natura 2000-gebieden, worden habitats
bedreigd doordat de stikstofdepositie boven de
kritische waarden uit komt.
Contributie 2021
Beste HZL-leden,
Het is weer zover. Wij verzoeken u de contributie
voor 2021 over te maken naar de HZL-rekening. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw steun,
Met vriendelijke groet van de voorzitter.

