
Beheer op De Visdief: 
een impressie 
Jan Loggen, tekst en foto’s

Boom-  en struikgroei op de eilandjes 
zorgt voor minder broedgelegenheid 
voor grondbroeders. Tot de broed-
vogels behoren onder meer kleine 
mantelmeeuw, lepelaar, krakeend en  
brandgans.
We hadden geluk met het weer, het was 
droog. Op het water op het was vrij rus-
tig op de heenweg,  in tegenstelling tot 
de situatie op terugweg. Toen wakkerde 
de wind aan en begon de boot vol te lo-
pen met water.

De dag is uitstekend verlopen. Er is 
veel werk verzet.  Jonge wilgen en ber-
ken zijn met de steekschop verwijderd. 
Grote exemplaren zijn afgezaagd. Al 
het tak- en boomhout is op ruggen ge-
legd aan de randen  van  het eiland. De 
bedoeling is dat deze bossen met hout  
worden afgevoerd, om verruiging van 
het eiland te voorkomen.

Hopelijk vormt deze dag een aanzet om 
actief het beheer op de eilanden te gaan 

voeren. De eilandengroep vormt door 
zijn ligging in het Eemmeer een veilige 
plaats voor grondbroeders, zoals de le-
pelaar. Daarnaast maakt het onderdeel 
uit van een Natura 2000 gebied, dat 
recht geeft op een zekere beschermde 
status.
Op onze website www.nardinclant.nl  
zijn  meer foto’s bekijken. Daar worden 
ook onze werkdagen op aangekondigd. 
Meer info is te onze website. Alle hulp 
is welkom.

Op zaterdag 28 november heeft de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant onderhoud gepleegd  op het  
eiland ‘De Visdief’. Dit was noodzakelijk,  omdat  het oorspronkelijk kale eiland vrijwel  volledig  begroeid was 
geraakt, vooral  door wigenstruweel. Met een boot zijn we vanaf het  gemaal Gooyergracht bij Eemnes  naar  
De Visdief gevaren. Samen met de Zwarte Stern, Dwergstern en Natte Hond vormt dit een eilandengroep. Het 
laatste genoemde  eiland bestaat uit twee zandplaten, de overige eilanden worden omsloten door een stenen 
dijk. Het gebied als geheel  staat officieus bekend onder de naam Natte Hond.
De eilanden zijn in 2005 aangelegd en zijn bedoeld als broed- en foerageergebieden voor wad- en watervogels. 

Het struweel is er bijna af.   Op de terugweg. 

Eiland ‘De Visdief’ 
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