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Eilandjes Meer en Bosch

Ron van Gladbach Oppervlakte: circa ½ hectare

Na besprekingen in voorafgaande jaren werd

in 1949 het eerste eiland in Meer en Bosch

als reservaat aangewezen. Een eerste stap

was de noodzakelijke verbetering van de be-

planting, vooral ten behoeve van de zangvo-

gels. Om ernstige verstoring door penetratie

van de jeugd en vissers te voorkomen werd

door de Plantsoenendienst in de loop der ja-

ren de omringende sloot enige malen uitge-
diept en het varen met boten op de vijver
werd verboden.

Op het tweede eilandje werd in 1973 een be-

gin gemaakt met het aanbrengen van beplan-

tingen en met snoeien. Het jaarverslag over

1985 vermeldt de volgende broodsoorten;

Wilde Eend, Kuifeend (4), Torenvalk (1), Wa-

terhoen, Meerkoet, Houtduif, Zwartkop (1),

Roodborst (4), Merel (3), Zanglijster (2), Pim-

pelmees (2), Koolmees (4), Spreeuw (2). Het

totaalaantal nestkasten bedraagt dertien

waarvan zeven werden gebruikt.

Het valt op dat een aantal soorten die in de

voorafgaande jaren als broedvogels werden

waargenomen, ontbreekt. Het betreft hier:

Winterkoning, Heggemus, Fitis, Tjiftjaf,

Groenling (die wel in 1984 broedden), daarna

wordt in de voorafgaande jaren melding ge-

maakt van de volgende broedgevallen: Tuin-

fluiter, Kauw, Vlaamse Gaai, Tortelduif, Bos-

rietzanger, Grote Bonte Specht, Nachtegaal

en Ekster.

Enerzijds constateren we dus een verarming
van de broedpopulaties,anderzijds is het dui-

delijk dat een continu deskundig beheer de

weg opent naar verbetering van de

broedstand, hetgeen uiteraard niet inhoudt

dat alle vroegere soorten zullen terugkomen.

De conclusie is dan ook dat de eilandjes

vooral door hun unieke ligging als een waar-

devol reservaatje kunnen worden aange-

merkt. Voorwaarde is wel handhaving van de

rust en een sterk beheer.

Met dit laatste is gelukkig zoals bleek weer

een goed begin gemaakt.
Door de vroege aanplant van honderden

heesters waaronder vooral veel Meidoorns is

de basis voor nestgelegenheid aanwezig;

snoeien en dunnen zullen deze basis produk-

tief moeten blijven houden en verbeteren.

R. van Gladbach, Dagmar Hammerskjoldstraat 28, 2552 RL ’s-Gravenhage.
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Twee naast elkaar liggendeeilandjes gelegen aan de westzijde van het Segmeertje in het park

’Meer en Bosch’ fungeren als vogelreservaat. De gezamenlijke oppervlakte van deze eilandjes

(½ hectare) is aan de geringe kant, maar hun unieke ligging compenseert dit ten volle. Aan

een kant dus het open meer en aan de andere drie zijden brede sloten.

Het beheer is gedurende een lange reeks van jaren uitgeoefend door de heer H.W. Ploeger;

mutaties na zijn vertrek brachten met zich mee dat dit reservaat wat onderhoud betreft een

achterstand heeft opgelopen. Het beheer is vanaf september 1985 overgenomen door Ron van

Gladbach. Door inzet van jeugdledenvan de Haagsche Vogelwacht is een gedeeltevan het ge-

bied gesnoeid en alle houtstapels zijn hersteld. Het teveel aan Esdoorn staat momenteel een

verdere aanplant in de weg. Te verwachten is dat verdere werkzaamheden in 1987 en 1988 zul-

len leiden tot volledig herstel van de vogelvoorzieningen.


