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De schenkende hand van Friso de Zeeuw 

Gulle gift voor grutto
Friso de Zeeuw is, tikje oneerbiedig, een werkpaard. Zijn cv bevat een indrukwekkende waslijst aan 
functies en publicaties. Van wethouder in Monnickendam tot gedeputeerde van NoordHolland. Van 
hoogleraar tot directeur nieuwe markten. En hoewel hij in april afscheid nam van zijn werkgever BPD 
(het voormalige Bouwfonds), werkt hij vrolijk door aan de TU Delft als praktijkhoogleraar 
gebiedsontwikkeling. Daarnaast drumt deze professor er in zijn vrije tijd lustig op los in het 
Meezingkoor Waterland en het Combo Monnickenwerk. Bovendien is hij ambassadeur van het 
Streekfonds Waterland. En hij is gek van de grutto!

Vandaar dat Friso de Zeeuw (64) voor zijn afscheidsreceptie bij BPD absoluut geen cadeaus 
verlangde, maar de honderden gasten uit zijn rijk gevulde en gevarieerde netwerk wel een gift vroeg 
voor de bescherming van de weidevogels in Waterland. Daaraan gaven zij gul gehoor. Bovendien 
deed zijn oud-werkgever daar nog een schepje bovenop door het bedrag nog eens flink af te ronden. 
Landschap Noord-Holland ontving € 5.000 voor de aanschaf en inrichting van een 
weidevogelreservaat in Waterland. Friso: “Wij hebben de plicht om te zorgen dat de grutto in 
Nederland kan voortbestaan. Nederland is als het ware de metropool voor de grutto, en dan met 
name NoordHolland. Hier hoort hij thuis. Ik ben geen doorsnee vogelaar, vind het zelfs makkelijker 
om een ‘haat top 3’ aan vogels op te stellen (meeuw, kraai, duif!), dan een favorietenlijstje. Maar de 
grutto is prachtig.” 

“Mijn werk voor BPD speelde zich vooral af in stedelijke omgevingen en dan wordt er vaak gesproken
van ‘metropolen’ en van de ‘concurrentiepositie’ van metropolen. In de metropoolregio Amsterdam 
is grote behoefte aan meer woningen; daar pleit ik ook voor. Maar unieke groene gebieden moeten 
we ontzien. Het is echt heel bijzonder dat wij in de Randstad, in tegenstelling tot de meeste 
wereldsteden, nog steeds beschikken over fraaie gebieden als Waterland waarin een harmonieuze 
omgang zichtbaar is van de stad met haar ommelanden. Daarom hecht ik ook zo aan de grutto.
Vandaar dat het mij zeer gepast leek om bij mijn afscheid van BPD de grutto te gedenken. Voor mij is 
hij het symbool van het weidse Waterland, wereldwijd uniek.”
 


