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Het is echter lastig om je een voorstel-
ling te maken van wat je staat te wach-
ten als een dergelijke situatie zich zo 
zelden voordoet. Na de eerste verwon-
dering en het nodige sneeuwruimen 
van zondag, gaat mijn leven als coördi-
nator van de ijsvogelwerkgroep op zijn 
kop. Een grote stroom aan mailtjes 
kwam op gang.

Leden, van wie ik nog nooit had ge-
hoord, die aanboden wakken te gaan 
maken, maar daar ook tips voor moes-
ten hebben. Daarnaast zocht ook Niko 
Buiten, voorman van natuurwerkgroep 
Poelbroekpolder, contact met Melissa 
Oosterbroek, raadslid voor Groen Links 
in Haarlem. Zij was erg enthousiast, 
omdat ze die zondag een IJsvogel had 
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En toen was de Russische beer daar… De kou en de sneeuw kwamen precies zoals 

aangekondigd aan het einde van zaterdag 6 februari. De voorspelling was dat de 

koude periode twee weken zou duren. In aanloop daarnaar toe had ik de mij bekende 

leden van de ijsvogelwerkgroep al gevraagd zich schrap te zetten voor de komende 

ijsperiode en zich te organiseren om wakken te gaan maken. 

Een wak hakken. Foto: Paul Lampe
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gezien in het westelijke tuinbouwge-
bied. Via haar kwam een whatsapp-
groep tot stand voor de vrijwilligers, die 
zich in Haarlem willen inzetten voor het 
maken van wakken. Overal meldden 
zich vrijwilligers, die wisten waar in 
meer stedelijke omgevingen recent IJs-
vogels waren gezien. Uiteindelijk zijn in 
Haarlem op ongeveer 12 locaties wak-
ken gehakt. Elders in Kennemerland 
kwamen meldingen van wakken uit 
Bloemendaal, Overveen, Driehuis, 
Heemstede en Hoofddorp en Nieuw 
Vennep. Op meerdere plekken werden 
IJsvogels gespot tijdens de wak-werk-
zaamheden. Ze zaten gewoon te wach-
ten, totdat het wak weer toegankelijk 
was. Deze meldingen zijn doorgegaan 
tot en met donderdag van de vorstweek. 
Daarna is het helaas stil geworden. 
Via Melissa is het gelukt om Spaarne-
landen - op gezag van wethouder Rog 
voor onder meer Onderhoud - wakken 
te laten maken bij Spaarndam en in het 
Reinaldapark. Het was hartverwar-
mend om het enthousiasme van ieder-
een te zien. Het was echt niet makkelijk 
om minimaal twee maar vaker drie keer 
per dag de wakken open te houden. Dit 
zal de dames en heren vrijwilligers de 
nodige spierpijn hebben opgeleverd. De 
meest mooie plaatjes passeerden de  
revue. Het was ook interessant contact 
te onderhouden met allerlei instanties 
om te zien of ze zouden kunnen helpen. 
Sommige reageerden helemaal niet, 
sommige gaven aan feitelijk wegens ge-
ringe bezetting niets te kunnen doen, 
andere gaven aan de natuur zijn gang 
te willen laten gaan. We kregen nog wat 
gratis reclame: een mooi artikel in het 
Haarlem Dagblad met Leo Peterzen. 
Juist vorige week zag ik een stukje over 
de Vereniging De Friesche Elf Steden. 
Zij actualiseren elk jaar in juni een 
draaiboek voor het geval dat. Ik ben van 
plan dat ook te doen. Ik hoop dat dat 
veel ad hoc werk van ‘hoe maak je een 

Een ijsVogel tijdens de koude periode
Foto: Josje Vrugtman

wak’ tot hoe benader je gemeentes, 
Landschappen en landgoederen, wat 
doe je met de pers en met sociale  
media, in de toekomst zal verminderen.
Een geluk bij een ongeluk was dat het 
coronatijd was en dat daarnaast moge-
lijk nog meer mensen thuis aan het 
werk waren door de slechte weersom-
standigheden. En nu maar hopen dat 
het geholpen heeft. Het is inmiddels een 
week na de vorst. Vanaf het moment 
van de dooi-inval zijn er door de eigen 
waarnemers nog geen meldingen  
gedaan. Op waarneming.nl staan 10 
waarnemingen, waarvan de meeste uit 
de AWD, waar het water feitelijk de hele 
tijd open is geweest. En een paar in 
Haarlem en Heemstede. We zullen zien 
hoe dit zich ontwikkelt.

■ Letizia Baas
Coördinator IJsvogelwerkgroep


