
216 Fitis | 56 | 4 | 2020

Coördinator van wat? Oh… de IJsvogelwerkgroep
Nieuwe coördinator stelt zich voor

Vorig jaar in november, het lijkt wel een gebeurtenis uit een andere wereld, zei ik  

tijdens een zeer drukke bijeenkomst van de Vogelwerkgroep en in een overmoedige 

bui, dat ik wel coördinator wilde worden van de IJsvogelwerkgroep.

iJSVogelS Foto: Leo Peterzen
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Ik hou van IJsvogels, maar ben geen fa-
natieke vogelaar. En mede door corona, 
zal ik de geschiedenis ingaan als de eer-
ste coördinator die tijdens het seizoen 
geen enkele IJsvogel heeft gezien.
Ik heb het coördinatorschap overgeno-
men van Peter Davids die dit vele jaren 
met veel passie heeft gedaan. Hij is ech-
ter toe aan andere vrijwilligerstaken. 
Meestal als ik een project aanvaard, 
weet ik in grote lijnen wel wat ik moet 
doen. Maar hierbij was het een beetje 
een vraagteken. Hoe goed Peter de over-
dracht ook begeleidde, het is toch an-
ders dan ik had kunnen verwachten. 
Gelukkig is het wel leuk en blijf ik het 
heus nog wel een tijdje doen.

Ik weet nog steeds (te) weinig over IJs-
vogels, weet inmiddels iets over het 
bouwen van kunstwanden en natuurlij-
ke broedwanden. Maar wie ik dus niet 
ken, zijn de meeste waarnemers. Ligt 
absoluut aan mij: enerzijds noopt coro-
na mij extreem voorzichtig te zijn, an-
derzijds in de tijd, juli/augustus, dat ik 
op bezoek had kunnen gaan bij een 
aantal waarnemers, had ik zo veel werk, 
dat de tijd te kort schoot.
Het enthousiasme en de gedrevenheid 
van mensen is aanstekelijk. En on-
danks dat het een bijzonder seizoen is 
geweest, schept het mooie verwachtin-
gen voor het volgende, mits we een mil-
de winter krijgen.

Mijn feitelijke eerste kennismaking met 
de leden van de IJsvogelwerkgroep was 
in Santpoort alwaar een ijsvogelwand 
werd aangelegd. Nooit bij stilgestaan 
dat daar zoveel werk bij komt kijken. 
Hennie Miltenburg, de veldregisseur in 
deze, komt dan aan met een aanhanger 
vol zware houten palen en stoeptegels, 
zand, planken en graafmateriaal, zoals 
grondboren, scheppen en dergelijk; ook 
indrukwekkend zijn de moeren van zo’n 
30 cm. En een keer was er een bijzon-

der middel bij: een kleine graafmachi-
ne, met dank aan de sponsor die dat 
geregeld heeft.

Meestal staat Hennie’s aanhanger op 
een behoorlijke afstand van de plek, 
waar de kunstwand gerealiseerd wordt. 
Dan komen de spieren van de dames en 
de heren goed van pas. Het aanbrengen 
van een complete kunstwand kost zo’n 
zes uur inclusief een paar onderbrekin-
gen voor koffie en lunch. En dan maar 
hopen dat het op een werkzaterdag niet 
te koud en ook lekker droog is. In de 
ochtend zijn een man/vrouw of zeven 
nodig, in de middag een stuk of vier.
Op deze manier zijn er vanaf december 
2019 tot begin maart 2020 drie kunst-
wanden aangelegd. Daarnaast zijn 
reeds bestaande kunstwanden onder-
houden. Het is nog steeds van belang te 
ontdekken wat nu de beste bouwme-
thode is. Belangrijke aandachtspunten:
 
•  Het verzakken van de nestgang, 

waardoor versteviging nodig is met 
stoeptegels.

•  Hoe verhoudt de nestingang zich tot 
het waterniveau? Soms fluctueert dat 
in deze regio wel 50 cm.

•  Het ontoegankelijk maken van de 
nestingang voor ongenode gasten.

Ook het onderhoud van een wand is vrij 
arbeidsintensief. Hennie gaat vaak in 
het waadpak het water is en is de rest 
van de vrijwilligers bezig met het neer-
halen van de bovenkant van de aarden 
afdekking van de wand, zodat de nest-
gangen benaderd kunnen worden om 
ze te verstevigen tegen verzakking. Ver-
volgens wordt alles weer opgebouwd en 
afgedekt. En zijn we zo twee uur verder. 
Niet zelden zien de bouwers tijdens hun 
werkzaamheden een IJsvogel langs  
komen. Fijn, dan weet je dat je op een 
goede plek zit. Maar zelfs dan ben ik in 
staat ze te missen.
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Resultaten ?
En levert al dat werk nou wat op? Tja, 
een beetje frustrerend. Maar het zijn 
ook uitzonderlijke tijden zullen we maar 
zeggen.
Van de aangebrachte kunstwanden en 
van de wanden die afgelopen seizoen 
zijn onderhouden, zijn geen broedgeval-
len bekend. Er zijn wel paartjes gezien, 
maar geen broedgevallen geconsta-
teerd.
Soms kwam dat door corona: de desbe-
treffende locatie werd gesloten om de 
natuur te beschermen, soms was er co-
rona-verstoring. Zo’n verhoging is na-
melijk een leuke speelplek. Soms waren 
collega-dieren de oorzaak: pal voor een 
nieuw aangelegde wand vond een fami-
lie Meerkoet het nodig een nest te bou-
wen.
Hoe gaat het met de IJsvogels in Zuid- 
Kennemerland? Goed, denk ik. Ik kan 
het niet afmeten aan vorige jaren, maar 
gezien het aantal waarnemingen in de 
periode maart tot en met september dit 
jaar van bijna 500, waaronder ook een 
aantal vastgestelde broedgevallen, lijkt 
het nog steeds de goede kant op te 
gaan.

In samenwerking met Jelle Harder (lan-
delijk coördinator) komen we tot een 
toaal van zo’n 16 gemonitorde ijsvogel-
broedparen in Zuid-Kennemerland (So-
voncode 4 of hoger). 16 broedgevallen is 
een verdubbeling ten opzichte van 2019 
en dus een mooi resultaat. En zijn ook 
een paar nieuwe (potentiële) territoria 
doorgegeven.

Waar staan we nu ?
Zolang corona nog in ons midden is of 
eigenlijk tussen ons staat valt er weinig 
te onderhouden of te bouwen. Ook voor 
onderhoud heb je meer dan een per-
soon nodig. Dus hopen we maar dat 
onze blauwe schichten zelf een beetje 
voor hun huisvesting zorgen. Hier en 

daar is het eigenlijk urgent dat we nieu-
we wanden aanleggen. Maar nood 
breekt wet.
En wat ga ik nog doen de komende tijd? 
Eerst de administratie op orde. De nu 
bekende gebieden (deels uit het verle-
den) goed beschrijven en toewijzen in 
overleg voor de monitoring, samen met 
de juiste e-mailadressen, coördinaten 
en atlasvakken. Daarna in januari ie-
dereen die zijn bijdrage heeft geleverd 
dit jaar, vragen of ze weer bereid zijn om 
in 2021 op zoek te gaan naar IJsvogels. 
Hopelijk kan en mag ik volgend seizoen 
weer op pad om bij de waarnemers 
langs te gaan.
Afgelopen september hebben Hennie en 
ik een gesprek gehad op een landgoed 
over het plaatsen van een boomkluit als 
broedgelegenheid. In tegenstelling tot 
andere wanden op particulier terrein 
zal deze gelegenheid, als de kluit daad-
werkelijk geplaatst wordt, gemonitord 
worden door de bewoners.

In Hoofddorp heeft zich een geïnteres-
seerd lid gemeld. Ik zal kijken of hij een 
paar locaties in die omgeving wil over-
nemen of samen met iemand kan gaan 
monitoren.

Voor de AWD heeft zich een nieuw zeer 
enthousiast lid gemeld dat zich op dat 
gebied wil concentreren, met speciale 
vergunning van de AWD, ook buiten de 
publieksgebieden. Vooralsnog lijken 
daar zo’n 4 tot 5 plekken te zijn, die mo-
nitoring waard zijn.
Op naar een goed nieuw ijsvogeljaar 
zonder of met zo min mogelijk corona. 
Met dank aan Hennie, Antoinette, 
Chris, Dirk, Eric, Evert, Franke, Frans 
en Marian, Fred, Henny, Johan, Leo, 
Marcel, Menno, Peter, René, Sjek, de 
vele bouwers en de sjouwers en alle an-
deren die ik mogelijk vergeten ben.

■ Letizia Baas


