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Ingebruikstelling zonnepomp Hem 
Oud-gedeputeerde Friso de Zeeuw uit Monnickendam is groot fan van weidevogels. Bij zijn 
afscheid als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en eerder, bij zijn afscheid als 
directeur bij BPD (Bouwfonds), zamelde hij geld in voor de leefgebieden van deze vogels. 
Voor dit geld kocht Landschap Noord-Holland drie zonnepompen. ‘Niet allemaal op een 
kluitje’ is een wijsheid die er ook bij voetballers van PSV Eindhoven van begin af aan wordt 
ingeprent. Maar Eindhoven moet het al lang niet meer alleen van PSV hebben en dat komt 
doordat ze daar juist wél allemaal op een kluitje zijn gaan zitten. 

Een daarvan is woensdag 25 april door De Zeeuw aangezet in de Hempolder bij Akersloot. 
Hij deed dat samen met Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, de 
boswachters van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers van Eendenkooi van der Eng uit 
Uitgeest. 

Zonnepomp 
De pomp op zonnestroom zet de greppels vol met water zodat grutto’s en andere weidevogels 
makkelijk voedsel kunnen zoeken in de natte grond. Zo’n ‘greppel plas-dras’ trekt veel vogels 
en heeft een gunstig effect op de voortplanting. 

Amsterdam Wetlands 
Friso de Zeeuw wil graag kleine beschermingsacties zoals in de Hempolder verbinden met het 
veelomvattende plan Amsterdam Wetlands. Dit is een nieuw perspectief op de toekomst van 
Laag Holland, de streek tussen Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en Beverwijk. Daarbij gaat het 
om een integrale benadering van natuur, landbouw, recreatie en ondernemerschap. Nu zijn de 
natuur- en recreatieorganisaties betrokken, maar dat moeten veel meer partijen worden. Met 
zijn grote netwerk werkt Friso de Zeeuw als zelf benoemd ambassadeur hieraan mee in de 
voorste linies. De Zeeuw: ‘’Mijn vak is het op poten zetten van woningplannen en daarvan 
zijn in er onze provincie veel nodig. Maar onze leefomgeving blijft alleen aantrekkelijk als we 
tegelijkertijd onze natuurgebieden versterken en uitbreiden.’’ 


	Bron: Landschap Noord-Holland, 26 april 2018
	Ingebruikstelling zonnepomp Hem

