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Ervaringen bij een eilandinventarisatie

Dick+A. Jonkers

Vaarproblemen

Een van de eerste zaken waarvoor een oplossing
moest worden gezocht was het vervoer naar het

eiland. Roeibolen of andere vaartuigen waren in

de directe omgeving niet beschikbaar. De lig-

plaatsen van de dichtstbijzijnde boten waren te

ver van het eiland; de vaarduur zou te veel tijd in

beslag gaan nemen. Een oproep in het vereni-

gingsblad om hulp leverde geen respons op.

Staatsbosbeheer was wel in het bezit van een vrij

grote aluminium boot met buitenboordmotor,

maar het was niet mogelijk het personeel voor

het overgrote deel van de inventarisaties in te

zetten. Dit werd mede veroorzaakt doordat de in-

ventarisaties zich in de weekeinden concentreer-

den. Goede raad was duur, maar uiteindelijk

werd besloten, dat de inventarisators zelf zouden

gaan varen, waarbij Staatsbosbeheer zo moge-

lijk assistentie zou geven. Daarop dook het vol-

gende probleem op: een ligplaats, De jachtha-
vens lagen te ver van het eiland en bovendien

mocht de buitenboordmotor niet aan de boot blij-
ven zitten. Om kort te gaan, de inventarisators

die een auto met een trekhaak bezaten, zouden

voorafgaand aan de inventarisatie naar de stal-

ling van de boot gaan om de trailer met de bool

op te halen. De kunst was om inventarisators te

krijgen die in het bezit waren van een trekhaak,

en deze zo in te delen dat het inventarisatiesei-

zoen kon worden overbrugd. Een behoorlijke tijd-
en kilometerinvestering, want sommigen legden
alleen voor het halen en brengen van de boot

per keer minstens zestig kilometer af.

Eindelijk was het zover. Na de instructiebijeen-
komst konden de kersverse motoristen varen,

een activiteit die niet altijd lukte, want boven

windkracht 6 kon niet worden gevaren. Hierdoor

en door slecht weer en moeilijkheden met de

verlichting van de trailer moest een aantal toch-

len worden afgeblazen. Een ruimere planning
dan noodzakelijk is bij dergelijke inventarisaties

dus aan te bevelen.

Toegankelijkheid en territoriumkartering
Hel eiland zelf was een verrassing. Dat zoiets

nog In ons gecultiveerde landje mogelljk was.

Binnen de ringdijk was het eiland - circa 28 ha

groot - In de jarenzestlg opgespoten met bagger
en sindsdien had men de natuur haar gang laten

gaan. Een ringsloot maakte het voor de stout-

moedigen die een poging wilden wagen om de

wildernis binnen te dringen tot een hachelijke

onderneming. Wat wij aantroffen was een

Everglade-achtige situatie met plaatselijk aange-

plante bomen die verder aan hun lot waren over-

gelaten. Riet, Brandnetels, naar alle richtingen

uitgegroeide en omgevallen spontaan opge-

schoten Wilgen, bedekt met mossen en daaron-

der vooral vroeg in het jaar zompigedelen of on-

derwaler staande stukken en dat alles zeer moei-

lijk doordringbaar. In 66n woord: schitterend!

Hoewel het eiland een functie heeft als natuur-

recreatiegebied is het voor recreanten weinig

aantrekkelijk. Aan de westzijde is een ondiep

baaitje, dat als vluchthaven kan dienen en aan

de zuid- en oostzijde is een beschoeiing ge-

maakt, waaraan kan worden aangelegd.

Een graslandje, de ringdijk en een modderig re-

creatiepaadje zijn de enige recreatiemogelijkhe-
den.

Voor territoriumkarteerders leek het eiland een

ramp, want zowel aan de rand als in het binnen-

gebiedontbraken orientatiemogelijkheden.Deze

zijn toch op zijn minst noodzakelijk. Tijdens een

exploratietocht werden eerst oversteekplaatsen

over de ring- en zijsloten gemaakt en bomen ge-
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merkt. Later werden nog insleekplaatsen ge-

creeerd. Voor een meer gedetailleerde orientatie

werden wegenlinten aangebracht met letters en

cijfers, zodat de zangposten en andere voor de

inventarisatie van belang zijnde aantekeningen

op de juiste plaats konden worden ingetekend.
De orientatiepunten waren, ook vooraf op de

veldkaarten, die worden gebruikt, ingetekend.

Het lint is uiteraard na het broedseizoen verwij-
derd.

Muggen en bongo’s
Vocht en regen waren zeer lastige opponenten.

Bij het kruip- en sluipdoorwerk werden de inven-

tarisaliekaarten nogal eens vochtig. Plastic om-

slagen, in de vorm van doorzichlige plastic zak-

ken boden de oplossing. Regenkleding was on-

misbaar. Tegen de muggen werd geen remedie

gevonden. Er zaten er vele tienduizenden, na-

tuurlijkaltijd op de inventarisatietijden.Autan, Ci-

tronella noch Jungle-oil waren in staat ze tegen
te houden. Soms suf geprikte inventarisators wa-

ren het gevolg. Hoe de kampeerders die enkele

keren alleen In slaapzakken op de dljk llggend,

het daar uit hebben gehouden, is ons een raad-

sel.

Bovenstaande ervaringen mogen dan wel op

kommer en kwel lijken, ze waren het niet, Het in-

ventariseren in zo’n oerwoudachtig gebied is

een grootvoorrecht en een aparteervaring. Een-

maal ward de sfeer bijzonder goed getroffen. In

de omgeving van de afvaartplek op het strand bij

de Stichtse Brug dreunden de bongo's, die tij-

dens een nachtelijk feest met overgave werden

bespeeld. Ons 'oerwoud' kwam even later.

Enkele resultaten

Alle moeite was niet tevergeefs. Wij troffen ne-

genendertig verschillende soorten broedvogels

aan met in totaal 786 territoria. Omgerekend is

dat een dichtheid van 260 paren/10 ha; een zeer

hoge dichtheid. De toptien werd aangevoerd
door de Winterkoning met 136 paren, gevolgd

door de Tuinfluiter met 108 paren. De Fitis met

98 paren en de Kleine Karekiet met 55 paren

mochten er ook zijn. Van de stootvogels kwamen

zowel Havik, Sperwer, Buizerd als Bruine Kie-

kendief op het eiland voor. De eerste holenbroe-

ders hadden zich al gevestigd; natuurlijk Kool-,

Pimpelmees en Matkop, maar ook Grote Bonte

Specht, Holenduif en Boomkruiper. Het zal een

boeiende ervaring worden om over een aantal ja-

ren het eiland nog eens op broedvogels te inven-

tariseren en na te gaan hoe de ontwikkeling van

de broedvogelstand verder is voortgeschreden.
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