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IJsvogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland in oprichting

Achtergrond

Al weer enkele jaren geleden is het IJsvogelproject Kennemerland

gestart door Landschap Noord-Holland. Er zijn toen op meerdere

plaatsen ijsvogelwanden gemaakt. Vrijwilligers van de Stichting

Ecologisch Beheer (SEB) uit Haarlem hebben steeds het onderhoud en

de monitoring gedaan. Dat gebeurde in samenwerking met Dick van

Galen. Dick probeert in de gaten te houden op welke plaatsen in de

regio ijsvogels worden waargenomen en eventueel tot broeden komen.

Als zich kansen voordoen, probeert hij te stimuleren dat er een

ijsvogelwand wordt gemaakt. Dick zoekt nu mensen die dit van hem

willen overnemen. Een IJsvogelwerkgroep kan zaken beter regelen en

continueren. Dick wil graag deelnemen in deze groep en zijn kennis

overdragen. Ook Jelle Harder kan in het begin eventueel wat advieswerk

doen.

IJsvogelwerkgroep

Wat is er nodig voor een nieuwe IJsvogelwerkgroep? In de eerste plaats
is het heel belangrijk dat één of twee mensen de taak van coördinator

van de verschillende werkzaamheden en de contacten met de leden van

U kent ze vast wel: IJsvogels, die prachtige vogels die voorkomen bij

begroeid water. Al loerend vanaf bijvoorbeeld een tak jagen ze op vis. Als

ze er eentje zien, duiken ze het water in en grijpen de vis met hun flinke

snavel. Om zich voort te planten maken ze holen in aarden wanden,
liefst beschut en aan het water. In de regio Zuid-Kennemerland komen

ze onder meer voor op de landgoederen Elswout, Groenendaal en de

Amsterdamse Waterleidingduinen.

In onze regio heeft Dick van Galen jarenlang de belangen van IJsvogels
behartigd. Hij heeft te kennen gegeven het stokje te willen overdragen.
Om het onderwerp IJsvogels opnieuw onder de aandacht van de leden

van de verschillende natuurverenigingen te brengen heeft Jelle Harder

aangeboden een lezing over dit onderwerp te houden. Deze lezing zal

worden gehouden op vrijdag 28 september om 20 uur in Ter Kleef. Het

doel van de lezing is u nader kennis te laten maken met IJsvogels en

tevens om u te enthousiasmeren voor een nieuw op te richten

IJsvogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.Komt allen!
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de werkgroep op zich neemt. Hiermee staat of valt het succes van deze

groep. We hopen dan ook van harte dat iemand deze taak op zich wil

nemen. Denkt u er eens over na of het misschien iets voor u is.

Daarnaast zijn er leden van de werkgroep nodig die zich zullen

bezighouden met het praktische deel (aanleg en onderhoud van wanden)

en met de monitoring (volgen vanvestiging en broedgevallen).

Werkzaamheden

De vrijwilligers, die eventueel mee willen doen, hoeven daar niet al te

veel tijd in te stoppen. In januari/februari moeten de bestaande

ijsvogelwanden nagelopenworden en Vers' gemaakt worden. Dat houdt

in dat er een zo dun mogelijk laagje grond van de wand wordt gehaald,

eventuele takken van bramen of andere vegetatie verwijderd worden;
deels ingestorte wanden worden opnieuw afgestoken.

Begin mei moet er een controle bij de wand gedaan worden door er voor

te gaan staan om aanwezige nestgangen te controleren op sporen van

broeden. Datzelfde moet nog eens rond half juli voor het tweede

broedsel. Natuurlijk kan er op afstand tussentijds ook af en toe

geobserveerd worden bij een wand om snel zekerheid over broeden te

krijgen. In principe kan iedereen hieraan mee doen.

Ook in zwart-wit blijft het eenpareltje. Hier een vrouwtje, te herkennen

aan de lichte (in het echt rode) snavelbasis. Hans Vader
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Ook nieuwe wanden maken behoort tot de werkzaamheden. Dit moet

natuurlijk in nauw overleg met de betreffende terreinbeheerder.Het kan

het beste gebeuren als er geen blad aan de bomen zit, het liefste vóór

februari. Het afsteken van een wand duurt 15 minuten tot een uur,

afhankelijk van de omstandigheden. Soms moet er wat extra grond

worden aangebracht.
Ook is het handig als binnen de werkgroep iemand gegevens verzamelt

en een verslagje maakt voor de terreinbeheerders en voorFitis.

Lezing

Om u warm te maken voor de Ijsvogels, houdt Jelle Harder op

vrijdagavond 28 september een lezing over het IJsvogelproject in Gooi

en Vechtstreek, waar hij bij betrokken is en waar hij in 2006 de eerste

Paul Fentener van Vlissingen/AD Natuurprijs voor heeft gewonnen. De

titel luidt: Het IJsvogelproject in Gooi en Vechtstreek, het nut van

ijsvogelwanden. De bijeenkomst begint met een lezing over het uiterlijk

van de Ijsvogel, leefgebied, informatie over broeden, leeftijd, voedsel en

dergelijke. Vervolgens komt aan de orde hoe het met de ijsvogelstand

gaat in Gooi en Vechtstreek vanaf 1995 tot nu toe. Daarna laat Jelle

zien op hoeveel verschillende manieren zien een ijsvogelwand gemaakt
kan worden en wat het onderhoud en de controle inhoudt. Na de pauze

volgt dan een DVD- vertoning over het leven van de Ijsvogel langs de

rivier de Roer in Limburg. Die film is gemaakt door Dré Wassen en

duurt 20 minuten.

De lezing begint om 20.00 uur in Ter Kleef, Kleverlaan 9 in Haarlem, in

samenwerkingmet KNNV Haarlem en IVN Zuid-Kennemerland.Ook leden

van deze verenigingen kunnen deelnemen in de nieuwe werkgroep. Na

afloop kunnen belangstellenden zich meteen aanmelden als vrijwilliger

voor de nieuw op te richten werkgroep. Als zich tevens een of twee

mensen als coördinator melden kan de werkgroep al de komende winter

aan de slag met het aanleggen van nieuwe wanden in onze regio.

We hopen op een grote opkomst! Graag tot 28 september.

Antje Ehrenburg


