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Landelijk Netwerk voor studies aan 
nestKASTbroeders de uitgave Jaarverslag 
broedseizoen 2014. Hierin zijn de resultaten 
verwerkt van controles in 290 terreinen in 
Nederland. Het betreft de gegevens van maar 

liefst 14.112  onderzochte nestkasten. 
Interessant om te lezen en vergelijkingen te 
maken met het Gooise rapport. De studie van 
NESTKAST kan worden geleend via  Paul 
Keuning. 

 
 
 

Wat zien ik ? Wat zien ik ? Wat zien ik ? Wat zien ik ?     
 
Bij het invoeren van de waarnemingskaartjes stuit je soms op merkwaardige gebeurtenissen. In 1895 
hadden ze in Loosdrecht blijkbaar ook al te maken met probleemjongeren, want op 22 juni stond het 
volgende bericht in de Gooi en Eemlander:  
‘Groote kwajongens hebben hier op de boerenhofstede van P. Barreveld drie jonge ooievaars met de 
moeder ontvreemd. Het mannetje vliegt voortdurend tevergeefs rond om zijn verloren gade en kroost 
te hervinden.’ 
Vooral het invoeren van die oude kaartjes zijn interessant en -zoals hierboven te lezen is- niet alleen 
om de namen van waarnemers als H.J. Slijper, P. Strijbos en dr. G.J. van Oordt. 

Paul Keuning 

Alarm! Het gaat té goed met de ijsvogel 
 
Sjef Staps 
 
Voor de vorige Korhaan interviewde Carla van 
Lingen mij over mijn boek ‘Over de crisis niets 
dan goeds’ (Van Lingen2015, Staps, 2013). 
Tijdens het interview kon ik nog niet 
vermoeden, dat direct achter dit interview in De 
Korhaan een jubelverhaal zou worden 
geplaatst over de toename van de ijsvogel: 
‘IJsvogels uit het dal. 2014 topjaar!’ (Harder 
2015). Beide verhalen hebben alles met elkaar 
te maken: moeten we er wel blij mee zijn dat 
het zó goed gaat met de ijsvogel? Of is dit juist 
aanleiding om alarm te slaan? 
‘Over de crisis niets dan goeds’ gaat over de 
crisis van klimaatverandering en het verlies 
aan biodiversiteit. In het interview pleit ik 
ervoor dat onze Vogelwerkgroep zijn stem laat 
horen over de ernst van de situatie van ons 
klimaat, die ook voor vogels grote 
consequenties heeft. We kunnen ons niet meer 
beperken tot het tellen van vogels en het 
bouwen van ijsvogelwanden. Het is zaak om 
oog te hebben voor signalen die aangeven dat 
onze leefwereld de komende decennia flink 
gaat verslechteren. 

 
Figuur 1. Ontwikkeling de mondiale 
temperatuur 
 
De mondiale temperatuurstijging (Figuur 1) is 
evident. De situatie rond klimaatverandering is 
ernstig en urgent. Onder 
klimaatwetenschappers bestaat brede 
consensus dat dit probleem door de mens 
wordt veroorzaakt en dat we aankoersen op 
een mondiale temperatuurstijging van circa 
vier graden in 2100, die ook daarna nog 
doorgaat. Meer dan twee graden 
temperatuurstijging betekent dat de gevolgen 
niet zijn te overzien. De afgelopen twee zachte 
winters passen naadloos in de trend.  
Geen misverstand: er wordt binnen de VWG 
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geweldig goed werk gedaan voor de ijsvogel. 
Het is geweldig dat er een grote toename is en 
dat het goed gaat met deze soort in het Gooi. 
Kijken we echter naar de oorzaak van deze 
toename, dan zien we dat de zachte winters 
van de afgelopen jaren daarin een grote rol 
spelen. De ijsvogeltoename is kennelijk voor 
een belangrijk deel aan klimaatverandering te 
wijten.  
 

 
IJsvogel       Foto: 
Vogeldagboek.nl 
 
Zou u dan even tot u door willen laten dringen 
wat de gevolgen van klimaatverandering zijn? 
Deze zijn mondiaal, in omvang niet te 
overzien, grotendeels onomkeerbaar en ze 
beïnvloeden alle toekomstige generaties.  
De kwaliteit van de leefomgeving van onze 
kinderen zal aanzienlijk minder zijn dan die van 
ons. De situatie is te ernstig om niet verder te 
kijken dan het Gooi en de afgelopen twee 
winters. Een toename van de ijsvogel betekent 

ook dat er eilanden in de Stille Oceaan gaan 
verdwijnen. Dat weersextremen wereldwijd 
gaan toenemen (terwijl ik dit schrijft zaait 
cycloon Pam dood en verderf op de Vanuatu-
eilanden in de Stille Oceaan). Dat dit 
mensenlevens kost: de VN becijferde dit een 
aantal jaren geleden al op 300.000 per jaar. 
Dat de luxe waarin wij leven als consequentie 
heeft dat de leefwereld van onze kinderen 
aanzienlijk verslechtert. 
 
Oproep 
In mijn boek laat ik zien dat we een positieve 
verandering helaas niet vanzelfsprekend van 
de politiek en de overheid kunnen verwachten. 
Die zitten gevangen in een scoringsdrift waarin 
niet verder wordt gekeken dan een termijn van 
maximaal vier jaren. De transitiebeweging 
moet én kan van onderop komen: van burgers 
en verenigingen. Ik hoop dat u als lid van onze 
vogelwerkgroep zich aangesproken voelt: de 
toename van de ijsvogel als reden om in actie 
te komen. Niet alleen onze jubelzang laten 
horen, maar ook onze alarmroep. We kunnen 
van ons laten horen in de media, we kunnen 
signalen geven richting politiek, we kunnen ook 
op dit punt samenwerken met andere 
vogelwerkgroepen, met Vogelbescherming 
Nederland en met andere natuurorganisaties.  
Ik neem graag binnen onze vogelwerkgroep 
het initiatief voor een ‘Werkgroep 
Klimaatverandering in oprichting’. Daar is 
uiteraard een groepje enthousiaste vrijwilligers 
voor nodig. Doet u mee? Laat het weten via 
s.staps@gmail.com of 
www.overdecrisisnietsdangoeds.nl.  
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