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Meer  
ruimte voor 
kraanvogel

110 jaar terug

E
erder dit jaar maakten velen van 
jullie geld over om het leefgebied 
van de kraanvogel in het Fochte-

loërveen te verbeteren. Er is inmiddels 
hard gewerkt aan het dempen van de 
laatste grote afwatering, waardoor 
water langer in het gebied wordt vast-
gehouden. Maar we zijn nog niet klaar. 
In overleg met de omwonenden gaan 
we een aangrenzend landbouwgebied 
omvormen tot waterplassen, riet-
velden, kleinschalige graslanden en 
akkers. De akkers zijn van belang voor 
overwinterende ganzen én de kraan-

vogels. 
Dit nieuwe 
natuurgebied 
beschermt beide: 
landbouw en omwo-
nenden houden de voeten 
langer droog, terwijl het hoog-
veen natter blijft. Hartelijk dank 
voor jullie support, mede namens 
de acht kraanvogelparen (weer 
twee paar meer dan vorig jaar) die 
dit voorjaar in het  Fochteloërveen 
broedden. 
nm.nl/fochteloerveen

I
n de stad heeft de natuur 
het niet gemakkelijk. De 
verstening zorgt voor 

wateroverlast en tempe-
ratuurschommelingen. 
Daardoor hebben planten 
en dieren het moeilijk. Maar 
er is gelukkig een kentering 
gaande. Stedelingen wil-
len meer ruimte voor natuur 
in hun directe omgeving. 
Een veelbelovende initiatief: 
groene daken.
In april stelde onze bos-
wachter Marcel Kwant vijf 

Amsterdamse dakboswach-
ters aan. Deze vijf hebben 
zich aangesloten bij Rooftop 
Revolution, een non-profit 
organisatie die via crowd-
funding het aanleggen van 
groene daken makkelijker en 
toegankelijk maakt. 
De dakboswachters namen 
zelf het initiatief om de 
grijze daken in hun buurt 
te vergroenen en start-
ten bij Rooftop Revolution 
een eigen project. Zo’n pro-
ject kan iedereen beginnen. 

Het concrete eerste doel is 
in 2018 50.000 m2 groene 
daken (= 10 voetbalvelden) 
in Amsterdam realiseren. 
Maar ook buiten Amsterdam 
mag iedereen zich aansluiten. 
Natuurmonumenten helpt 
Rooftop Revolution met ken-
nis en bij het opzetten van 
het platform. Iedereen kan 
nu zelf aan de slag om in zijn/
haar stad een natuurgebied te 
maken. Sluit je aan!
rooftoprevolution.nl

Net achter de Haringvliet sluizen is 
ruim zeventig hectare landbouw-
grond aangekocht. Dit wordt een 
plek voor vogels en vissen.
 
Al jaren is Natuurmonumenten 
bezig de rivier van het Haringvliet te 
herstellen. Met overgangen tussen 
zoet en zout  water en wisselende 
waterniveaus door eb en vloed. 
Vorig jaar kwam alles in een stroom-
versnelling toen de  Nationale 
Postcode Loterij 13,5 miljoen euro 
beschikbaar stelde uit het Droom-
fonds voor een gezamenlijk plan van 
natuur organisaties. Een impuls voor 
de natuur, maar ook voor de regio-
nale economie, want er komen ook 
recreatie voorzieningen. 
In 2018 gaan de sluizen, die nu een 
harde barrière zijn, een eindje open. 
Door de kier kunnen trekvissen 
weer pendelen tussen Noordzee 
en Haring vliet, wordt het getij wat 
sterker en de natuur dynamischer. 
haringvliet.nu

Hoe kwam het Naardermeer in 
1906 in handen van de natuur-
liefhebbers? Verrassende nieuwe 
feiten hierover lees je in het 
boekje Van vuilnisbelt tot natuur-

monument. Jac. P. Thijsse en het 

Naardermeer van Marga Coesèl. 
De Heimans en Thijsse Stichting en 
Natuurmonumenten verzorgden 
de uitgave en daarom krijgen leden 
en donateurs korting.
Prijs € 9,50/ € 7,50 voor leden.
Te koop in bezoekerscentra en via 
nm.nl/winkel

Aanwinst langs 
het Haringvliet
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Dit nieuwe 
natuurgebied 
beschermt beide: 
landbouw en omwo-
nenden houden de voeten 
langer droog, terwijl het hoog-
veen natter blijft. Hartelijk dank 
voor jullie support, mede namens 
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Dakboswachters maken  
Amsterdam groener


