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Rapport 288 van onze Vogelwerkgroep 
behandelt de broedvogels 
van De Horstermeer. Het door 
Natuurmonumenten beheerde zuidelijke 
deel van deze diep gelegen polder is 
gehouden aan het Natuurbeheersplan. 
De dit jaar door veel vrijwilligers van onze 
VWG uitgevoerde broedvogelinventarisatie 
op verzoek van Natuurmonumenten toont 
de vogelrijkdom aan van met name het 
gebied langs de Radioweg. 
Het afwisselende landschap met beperkt 
bos, ruigtes met struikgroei en veel braam 
is zeer aantrekkelijk voor kleine zangers 
als Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis, Tji jaf 
en de Winterkoning. In tegenstelling 
tot de veenachtige omgeving hee  de 
Horstermeer een zandige bodem. Kleine 
moerasvogels komen hier in flinke 
aantallen voor: Rietgors, Bosrietzanger, 
Rietzanger, de Kleine Karekiet en de 
Blauwborst, Snor en Sprinkhaanzanger. 
Het beperkt aanwezige wilgen- en 
berkenbos zorgt voor een rijke populatie 
van de Nachtegaal, terwijl soorten als de 
Grote Bonte Specht, Boomkruiper, Pimpel- 
en Koolmees, Zanglijster, Merel, Zwarte 
Kraai, Vink en Goudvink met een opmars 
bezig zijn.
De Horstermeer is op de oeverstrook van 
het Gooimeer na het enige gebied met 
een rijke populatie aan Nachtegalen. 
De Fazant, Roerdomp, Kwartelkoning 

en de Baardman werden dit jaar boven 
verwachting aangetro en. De Spotvogel 
bezet een groot aantal territoria en ook de 
Matkop, die landelijk in de knel zit, vindt 
hier de rust om te broeden.
Het geringe aantal activiteiten op deze 
plek in de Horstermeer maakt het gebied 
bijzonder en vraagt tegelijk om een 
aandachtspunt bij het beheer. Sommige 
ruige weilanden, die met een hek van de 
Radioweg waren afgescheiden, hebben 
nu slechts een paal of een draad als 
omheining. Te gemakkelijk stappen 
hardlopers en hondenbezitters over die 
draad, ook al staat er een bordje dat dit 
verboden is. Helemaal moet voorkomen 
worden dat het gebied ontsloten wordt 
met wandelpaden. 
Het is nog geen tien jaar geleden dat deze 
polder gedeeltelijk teruggegeven zou 
worden aan de natuur. In de Horstermeer 
wordt het grondwater voortdurend 
kunstmatig op peil gehouden, want 
het gebied hee  te maken met een 
aanhoudende stroom kwelwater. Het plan 
was eigenlijk om van dit zuidelijke deel 
weer een meer te maken. Maar wie weet 
komt de Raaf, als de rust gehandhaafd 
blij , hier binnenkort wel broeden. Kom 
volgend voorjaar vooral op gepaste 
afstand maar luisteren naar het roepen 
van de Koekoek en het zingen van de 
Nachtegaal!

*[red.: In dit gebied zijn plannen om 
een hotel te gaan runnen.  Alertheid van 
natuurliefhebbers is zeer gewenst!].
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