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Nieuws uit de regio

Brochure ’Staat van de Natuur’

in Zuid-Holland

In het Beleidsplan Natuur en Landschap, dat in

april 1991 is vastgesteld door Provinciale Staten

van Zuid-Holland, is opgenomen dat met ingang
van 1993 regelmatig zal worden gerapporteerd

over de veranderingen in de toestand van de fau-

na en flora in de provincie. De provinciale meet-

netten voor avifauna en vegetatie leveren het ba-

sismateriaal voor deze rapportages. Het tweede

’Staat van de Natuur’ zal in 1995 verschijnen.

Deze uitgave van de Provincie Zuid-Holland, postbus
90602, 2509 LP 's-Gravenhage, 070 - 3 116 752 is een

voorbeeld voor onzeelf andere provincies. Exemplaren
van deze brochure 'Staat van de Natuur’ zijn te bestel-

len bij de provinciale uitgeverij, 070 - 3 116 082.

Extra nummer ’Sula’ over Friese Front

Op 16 mei 1992 organiseerde de Nederlandse

Zeevogelgroep een forumdiscussie over borin-

gen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij

(NAM) op het Friese Front. Het Friese Front is

een gedeelte van de Noordzee op circa 65 kilo-

meter ten noorden van Texel dat bijzonder rijk is

aanzeevogels. Door een samenspel van bodem-

topografie, met name de plotselinge toename

van de diepte, en het patroon van waterbewegin-

gen is in de zuidelijke Noordzee een bijzonder
gebied ontstaan: het Friese Front. Het gebied
fungeert als een soort bezinkput voor elders ge-

produceerd planktonmateriaalen slibdeeltjes en

heeft daardoor een bijzonder rijke bodem. Door

bacteriele afbraak komen veel van de met de af-

gezette deeltjes neergeslagen nutrienten weer

vrij voor hergebruik door het plankton. Hierdoor,

en door de hoge waterhelderheid in de zomer, is

er een grate produktie die door het hele voedsel-

keten, tot en met visetende zeevogels en de

mens, doorwerkt.

Het gebied vangt dus zwevend materiaal in, dat

ten zuiden en ten westen ervan niet permanent

kan bezinken. De levensgemeenschap is uniek

en vergeleken met het aangrenzende zuidelijke

gebied, uitzonderlijk stabiel. Dit betekent dat lo-

zingen van stoffen in zee, op of ten zuiden of

westen van het Friese Front, gevolgen kunnen

hebben voor het ecosysteem van het front. Dit

geldt voor stoffen die in het water zweven, maar

ook voor opgeloste stoffen, want ook die kunnen

via opname door algen in de voedselketen te-

rechtkomen. Met name lozingen op het front zelf

dienen zeer kritisch te worden bekeken. Dit

schrijft Mardik Leopold, zeevogelbioloogbij het

Nederlands Instiluut voor Onderzoek der Zee

(NIOZ), die de discussie opende met een be-

schrijving van geografie en biologie van het Frie-

se Front. Zo houden zich hier in de nazomer on-

geveer tienduizend Zeekoeten met nog niet

vliegvlugge kuikens op, Hij maakt ook duidelijk

voor welke zeevogels boren het meeste gevaar

oplevert.
Het doel van deze dag was een discussie te voe-

ren over de invloed van boringen op zeevogelpo-

pulaties in dit stukje Noordzee. Het resultaat van

de discussie staat samengevat in een extra num-

mer van het tijdschrift ’Sula’ van de Nederlandse

Zeevogelwerkgroep (NZG) en heeft als titel ’Wei

of niet boren op het Friese Front?’.

Als tweede spreker vertelt Bopp van Dessel van

de NAM over de invloed van de boringen op het

milieu,hoe er volgens de NAM veilig kan worden

geboord en wat de NAM eraan doet om veilig te

boren op het Friese Front.

Willem-Jan Goossen van Greenpeace Neder-

land gaf zijn meningover de gevaren van het bo-

ren. Hij vertolkte de stelling van Greenpeace dat

boren op het Friese Front in alle gevallen uit den

boze is en gaf aan waarom Greenpeace in de zo-

mer van 1991 op het Friese Front actie heeft ge-

voerd.

De middag werd afgesloten met een forumdis-

cussie, waarbij vertegenwoordigers van het mi-

nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

en van het ministerie van Economische Zaken

de rol van de overheid schetsten.

Leopold, M.F. & C.J. Camphuysen(eds ). Wei of niet bo-

ren op het Friese Front? Verschillende standpunten ver-

geleken. Proceedings van de NZG Workshop, 16 mei

1993, Alkmaar. Sula 7 (speciale uitgave): 1-44.

Belangstellenden kunnen dit specialenummer (44 blad-

zijden, 5 figuren, 1 label) van ’Sula’ over het Friese

Front bestellen door f 7,50 (inclusief f 2,50 verzend-

kosten) over te maken op gironummer6 255 749ten na-

me van de Penningmeester Nederlandse Zeevogel-
groep, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild,

Texel, onder vermelding van 'SULA Friese Front'.

Weidevogels in Terschellinger Polder

In het relatienotagebiedTerschelling zijn in 1992

voor de vierde maal de weidevogels geinventari-
seerd.

Eerdere inventarisaties vonden plaats in 1983,

1986 en 1989. Uit het onderzoek blijkt dat er in

de Terschellinger Polder sprake is van een toe-

name van de dichtheden van Graspieper, Grutto,

Scholekster en mogelijk ook van Gele Kwik-

staart, Kluut, Slobeend en Tureluur. De Kievit is

in de gehele polder in aantal afgenomen, maar

zonder beheersovereenkomst zou deze afname

waarschijnlijk grater zijn geweest.
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat

Verscheidene onderzoeksrapporten van de pro-

vincie Zuid-Holland geven aan dat het niet goed

gaat met de natuur in deze provincie. Met name

kunnen daartoe de rapporten ’De vegetatie van

Zuid-Holland 1976-1991’ en ’Natuurkentallen

Zuid-Holland 1992’ worden genoemd.
De belangrijkste conclusies uit deze rapporten

zijn samengevat in de zeer informatieve brochu-

re ’Staat van de Natuur’, een graadmetervoor de

natuur in Zuid-Holland. Hierin komen onder

meer ook deweidevogels en de Zwarte Sterns in

het veenweidegebied aan bod, maar ook de vo-

gels van het open duin (Boomleeuwerik, Paapje,
Tapuit, Wulp) en de vogels in het Deltagebied
(Bontbekplevier, Strandplevier, Grote Stern) en

in de Voordelta (overwinteraars zoals Pijlstaart,

Drieteenstrandloper, Rosse Grutto).
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de hoogste vogeldichtheden bijna altijd voorko-

men op percelen met zwaar beheer. Dat wil zeg-

gen beheer met een uilgestelde maai- en weide-

datum.

W. Altenburg, B. Rebergen & E. Wymenga: Weidevo-

gels in de Terschellingerpolder in 1983-1992. Evaluatie

van het beheersplan Terschelling. 36 bladzijden, 1 bijla-
ge, 12 figuren, 5 tabellen. DBL-publikatienummer 65, A

& W-rapport 44, Veenwouden (1993). Uitg. Altenburg &

Wymenga,ecologisch onderzoek, postbus 32, 9269 ZR

Veenwouden, 05110 - 4764.

Vogels van Delft en omgeving in 1992

De Vogelwacht Delft en Omstreken heeft weer

een verslag samengesteld over het afgelopen
jaar, 1992. In dit verslag zijn de telgegevens van

twintig ge'inventariseerdegebieden opgenomen.

Ook wordt een overzicht gegeven van elf jaar

broedvogelonderzoek in het Hertenkamp, Het

belang van zulke lange tijdreeksen wordt hierin

duidelijk gemaakt. Ook is getracht een relatie te

leggen tussen de aantallen broedvogels in het

Hertekamp en de invloed van beheer en recrea-

tiedruk.

Niet alleen de broedvogels, ook winter- en trek-

vogels rond Delft werden onder de loep geno-

men. Gegevens verzameld tijdens de zes lande-

lijk georganiseerde teldagen in de winter

1991-1992 zijn in dit verslag opgenomen. Tevens

zijn alle overige vogelwaarnemingen van 1992,

die al eerder in 'het Uilskuiken' zijn vermeld, nog

eens systematisch op een rijtje gezet. In de na-

beschouwing zijn de gegevens uit 1992 in een

groter verband geplaatst, teneinde iets te kun-

nen vertellen over de broedvogelstand in Delft

en omgeving. Het belang van een gebiedals de

Noordpolder met z’n krekengebied komt duide-

lijk naar voren en uitbreidingvan het moerasge-
bied is zeer gewenst.
Het behoud van een groot weidegebied in het

resterende onbeboste deel van de Polder van

Biesland en extensief, weidevogelvriendelijkbe-

heer hiervan, zou een mogelijkheid zijn om wei-

devogels in de directe omgeving van Delft blij-
vend een broedgebied te garanderen.

Nadere inlichtingen over het 46 bladzijden tellende

verslag bij het secretariaat van de Vogelwacht en Om-

streken, postbus 3263, 2601 PG Deltt, contactpersoon

van de vogelwerkgroep is Rosemarijn van Limburg Sti-

rum, Anthony Duyckstraat 4, 2613 GZ Delft, 015 -

143 379.

Weidevogelonderzoek relatienota-

gebied Giethoorn-Wanneperveen

Het weidevogelonderzoek in Giethoorn-Wanne-

perveen gedurende de jaren 1987 tot en met

1991 is afgerond met een samenvattend onder-

zoeksrapport, Het onderzoek richtte zich op de

effecten van verschillende vormen van weidevo-

gelbeheer. Het weidevogelbeheer in het gebied

is met name gericht op het behouden en verbe-

teren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor

de Grutto, Slobeend, Tureluur, Watersnip en Zo-

mertaling. Uit het onderzoek blijkt dat in het on-

derzochte gebied de dichtheden van bovenge-
noemde vogelsoorten op percelen met een be-

heersovereenkomst gemiddeldover de jaren ho-

ger zijn dan op percelen zbnder overeenkomst.

Voor wat betreft de trend in de ontwikkeling is ge-

constateerd dat de Grutto in aantal is afgenomen

en dat de Tureluur zich handhaaft op een stabiel

niveau. Onderzocht wordt of dit verband houdt

met de hoeveelheid en soort bemesting op de

percelen. De Slobeend en de Watersnip nemen

licht in aantal toe en de Zomertaling neemt sterk

in aantal toe.

Vergeleken met landelijke cijfers zijn in het rela-

tienotagebied Giethoorn-Wanneperveen zeer

hoge dichtheden aangetroffen van de Watersnip,

Slobeend en Zomertaling.
Er wordt geconcludeerd dat het sluiten van be-

heersovereenkomsten zonder maai- en bewei-

dingsbeperking niet effectief is. Beheersover-

eenkomsten zijn in het algemeen effectief als

sprake is van een uilgestelde maai- en bewei-

dingsdatum tot minimaal 1 juni. Juist in de

laatste tien dagen van mei komen namelijk veel

legsels uit. Naarmate het maaien en beweiden

verder worden uitgesteld leidt dit over het alge-

meen tot hogere dichtheden en een hoger
broedsucces.

O.H, Brandsma: Weidevogelonderzoek in het relatieno-

tagebiedGiethoorn-Wanneperveen 1987-1991. 50 blad-

zijden, 31 figuren, 6 zwartwitfoto’s, Publikatie Directie

Beheer Landbouwgronden nummer 63 (1993). Uitg, Di-

rectie Beheer Landbouwgronden, postbus 20022, 3502

LA Utrecht, 030 - 858 335.

De Grauwe Klauwier als bewijs van

succesvol veenbeheer

Toen 25 jaar geleden, in 1968, Staatsbosbeheer

de eerste 66 hectare van het toekomstige hoog-
veenreservaat Bargerveen aankocht, werd nog

op grote schaal veen gewonnen, dat werd ver-

werkt tot potgrond voor onze geraniums en actie-

ve kool voor industriele toepassingen, Dat is nu

verleden tijd; afgelopen jaar zijn de laatste tur-

ven gestoken.

Het Bargerveen, tien kilometer ten zuidoosten

van Emmen, is nu 2000 hectare groot. Dat lijkt

heel veel, maar in feite is het een schamel

restant van het ooit 300.000 hectare immense

Boertanger Moor, dat zich uitstrekte aan beide

zijden van de Nederlands-Duitse grens, van

Twente tot aan de Dollard. Van dit onvoorstelbaar

grote veengebied is alleen het Bargerveen over-

gebleven. Daar mag Drenthe met recht trots op

zijn, want het Bargerveen behoort tot de aller-

laatste levende hoogvenen van West-Europa.
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Hoogvenen zijn uiterst merkwaardige ecosyste-

men. Het veenpakket wordt opgebouwd door

Veenmossen, kleine plantjes, die leven van lucht

en regenwater. Door de ontwateringvan het veen

stierven de Veenmossen af en was het veen op

sterven na dood. On het veen weer tot leven te

brengen moest het voor de Veenmossen belang-

rijke regenwater worden vastgehouden. Daar-

voor heeft het Staatsbosbeheer een uitgebreid
dammenstelsel aangelegd. Deze dammen zijn

gemaakt van natuurlijk materiaal uit het veen

zelf. Zij bestaan uit het zogenaamde 'zwartveen'.

Dit is de onderste laag veen, die zo is samenge-

perst, dat het geen water meer doorlaat. Inmid-

dels is dertig kilometer dam aangelegd.
Het is echter de vraag of al de plannenwaren ge-

lukt als ook niet het ’natuur-minded’ Waterschap

Bargerveen met alle mogelijke waterstaatkundi-

ge maatregelen de uitvoering had ondersteund

en in de toekomst zal blijven ondersteunen. Voor

verdere ontwikkeling van het reservaat is het

creeren van een brede bufferzone rond het ge-

bied noodzakelijk. Met de Niedersachsische au-

toriteiten vindt eveneens overleg plaats over een

bufferzone.

Ook is veel geleerd van de samenwerking met

het nog ongestoorde lerse hoogveenreservaat

Clara Bog. Op de heuvelhellingen komen daar

nog grote complexen hoogveen voor. Komende

jaren wordt gehoopt ook een intensieve samen-

werking met een Duits hoogveenreservaat op te

kunnen bouwen. Inmiddels heeft het Bargerveen

de Internationale status van wetland (Ramsar-
conventie) gekregen en is de EG-Vogelrichtlijn
van toepassing.
Dank zij de aanpak van het Staatsbosbeheer en

het Waterschap Bargerbeek bezit het Barger-

veen nu de groolste kern levend hoogveen van

Nederland. Dat alleen is al een groot succes.

Maar er is meer aande hand. Ook in de dieren-

wereld doen zich verrassende ontwikkelingen

voor. Vogels en insekten, die in de rest van Ne-

derland zeer zeldzaam geworden zijn of op punt

van uitsterven staan, bouwen in het Bargerveen

weer vitale populaties op. Zo zijn dit jaar duizen-

den exemplaren van de zeldzame Aardbeivlinder

geteld en in 1992 is voor het eerst weer de

Noordse Glazenmaker waargenomen, een grote
blauwe libel van hoogvenen. Vogelsoorten als

Boomvalk, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Paap-

je en Blauwborst, om er enkele te noemen, ooit

algemeen in ons land, maar nu zeldzaam, flore-

ren in het veen als nooit tevoren.

Het paradepaardje van het Bargerveen is wel de

Grauwe Klauwier. Van deze schitterend gekleur-
de vogel leefden rond de eeuwwisseling in heel

Nederland nog omstreeks 15.000 broedparen.
Thans zijn er niet meer dan 180(!) over. Van die

180 paren leeft de overgrote meerderheid in het

Bargerveen. In zes jaar tijds groeide het aantal

spectaculair: van minder dan vijf tot ruim hon-

derd broedparen op dit moment.

De Grauwe Klauwier is een gewiekste insekten-

rover. Hij moet het hebben van grote insekten,

zoals sprinkhanen, hommels en libellen. Juist

die grote insekten zijn in ons land heel schaars

geworden. En daardoor kwam de Grauwe Klau-

wier in de knel. Aan de klauwier zelf lag dat niet:

de soort is niet alleen handig in het vangen van

prooien, maar hij is ook een zuinige huisvader.

Bij mooi weer vangl hij meer dan de jongen op

kunnen. Dan legt hij een voorraad aan voor ma-

gere tijden. Hij doet dat door prooien op te prik-
ken op dooms van struiken en zelfs op prikkel-
draad.

In het kleinschalige agrarische landschap van

vroeger was de Grauwe Klauwier een algemene
vogel. Deze landschappen waren rijk aan struc-

tuur en hadden een grote variatie aan planten,

insekten en vogels. Het blijkt nu, dat de Grauwe

Klauwier een heel goedegraadmeter is voor de

toestand van de natuur. Waar de Grauwe Klau-

wier succesvol kan broeden, staat het er met de

natuur goed voor. De honderd broedparen in het

Bargerveen bewijzen dus, dat dit veen een

eersteklas natuurgebied is, een gebied dat ner-

gens in Nederland zijn weerga vindt.

Momenteel worden de Grauwe Klauwieren in het

Bargerveen grondig bestudeerd. Onderzoekers

en studenten van de Rijksuniversiteif Groningen
bivakkeerden de hele zomer in het gastvrije
veldstation van Staatsbosbeheer. De relatie bo-

dem en water, plant, insekt, vogel wordt hier

nauwkeurig in kaart gebracht. De centrale vraag

is dus: ’Wat moeten wij doen om er voor te zor-

gen, dat de Grauwe Klauwier 66k in andere na-

tuurgebieden kan terugkeren’. Immers, als dat

lukt, is zo’n gebied ecologisch gezien weer in or-

de, De kennis die daarvoor nodig is, is van we-

zenlijk belang voor beheer, herstel en ontwikke-

ling van natuur. De klauwier als graadmetervoor

succesvol natuurbeheer, dat is het doel van het

onderzoek. De klauwieren in het Bargerveen
staan bij wijze van spreken klaar om naar andere

natuurgebieden over te stappen, echter op een

voorwaarde: dat die gebieden ecologisch ge-

zond zijn.

Het belang van dit onderzoek staat buiten kijf.
Echter om het onderzoek succesvol te doen sla-

gen is financiele ondersteuning thans dringend

noodzakelijk.

Raamplan voor behoud en herstel van

de leefgebieden van Korhoenders in

Midden-Brabant

In opdracht van de Stichting Het Brabants Land-

schap is door F.J.J. Niewold een onderzoek ver-

richt naar de mogelijkheden voor aanvullende,

korhoendervriendelijkebeheers- en inrichtings-

maatregelen. Het rapport bestaat uit twee delen.

Het eerste handelt over verspreiding en trends

van het Korhoen, het ecologisch profiel en facto-

ren die het voorkomen beinvloeden. Het tweede

deel behandelt de situatie en de mogelijkheden

op de Regte Heide, Loonse en Drunense Dui-

nen, Kampina, Oirschotse Heide, Landschotse

Heide, Nelerselse Heide en de Cartier Heide.

Enkele interessante aanbevelingen zijn: de aan-

koop van landbouwgrond, kostendekkende ex-

ploitatie van biologische akkertjes en grasland-

jes, het slechten van ecologische barrieres, het

selectief vellen/uitdunnen van bos en de aanpak

van het huidige begrazingsbeheer op de ver-

schillende terreinen.
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F.J.J. Niewold: Raamplan voor behoud en herstel van de

leefgebieden van Korhoenders (Tetrao letrix) in Midden-

Brabant, IBN-rapport 011 (1993). 150 bladzijden, gei'l-
lustreerd met foto’s, tabellen, figuren en uitgebreidelit-

teratuuropgave. Bestelbaar bij Instituut voor Bos- en Na-

tuuronderzoek, postbus 23, 6700 AA Wageningen,
08370 - 95111, onder vermelding van bestelling IBN-

rapport 011. Prijs f 35,- (inclusief administrate en ver-

zendkosten).

Overige met betrekking tot beheer van Korhoenders in-

teressante recente litteratuur: Anonymus (1991): Soort-

beschermingsplan Korhoen. Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij, Directie, Natuur, Milieu en

Faunabeheer, postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage;
Marechal, P, (1990): Het Korhoen (Tetrao tetrix): eenvo-

gelsoort die de natuurbescherming dwingt tot herorien-

tatie, Natura 87 (3): 80-86.

Themanummer Krammer-Volkerak

Het tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht
Schouwen-Duiveland en de Vereniging voor

Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-

Overflakkee gaf een themanummer (jaargang

38, nummer 3, herfst 1993, bladzijden 57-136) uit

over Krammer-Volkerak. In april 1987 werd het

afgesloten. Grate aantallen pioniervogels komen

er tot broeden, menige zeldzaamheid wordt er

gesignaleerd. Er worden allerlei eilandjes aan-

gelegd en er komen veel watervogels voor.

Met het Volkerak-Zoommeer wordt het afgeslo-
ten Krammer-Volkerak (nu; Volkerakmeer), het

Zoommeer aan de zuidkant van Tholen en de

verbinding daartussen (onder andere de voor-

malige Eendracht) bedoeld. ’Krammer-Volkerak’

is nu echt verleden tijd, zo laat men van de zijde

van Rijkswaterstaat weten.

Vanzelfsprekend wordt in dit speciale nummer

erg veel aandacht aan de vogelbevolking ge-

schonken.

Pit themanummer is te beslellen door f 12,50 over te

maken op girorekening 59 368 of banknummer

3751.177.817, beide ten name van Natuur- en Vogel-
wacht Schouwen-Duiveland, Zierikzee, onder vermel-

ding van 'themanummer Krammer-Volkerak'.

Gemeente Doesburg wil van

z’n Roeken af

Sinds mensenheugenis hebben de Roeken hun

kolonies dicht bij de dorpen gebouwd waar ze

zich allijd veiligvoelden. Nu is de Roek uiteinde-

lijk bij onze wet in bescherming genomen. Maar

kan de Roek zich daarbij weer volkomen veilig

voelen?

Niet overal in ons land. Zo ook niet in de ge-

meente Doesburg waar zich een kolonie bevindt

bij de Algemene Begraafplaats aan de Kraakse-

laan. Met college van B en W vindt dal de Roe-

ken een hoop kabaal maken en dat ze de bodem

bevuilen.

Met college stelt f 5000,- beschikbaar om de

nesten te verwijderen. Met bedrag wil men ver-

disconteren in een verhoging van de grafrech-
ten. Mogelijk wordt de brandweer er mee be-

taald.

De Doesburger L. Kamsteeg, lid van de Vogel-

werkgroep De Oude IJsselstreek vermoedt dat

men de nesten uit de bomen wil spuiten.

Kamsteeg wil dat de nesten met rust worden ge-

laten. 'De vogels maken inderdaad wat herrie,

maar het is de vraag ofje van overlast mag spre-

ken\ zeg hij. 'Ze doen niemand kwaad en de

Roeken eten volop engerlingenen insektelarven

die dit jaar op de weilanden van Oost-Gelderland

zo veet schade hebben aangericht,’ vervolgt hij.

Roeken nestelen onder meer ook in Ulft en Doe-

tinchem. In Doesburg is de kolonie gegroeid

sinds de windhoos op Landgoed Wielbergen bij

Angerlo vorig jaar juni. Een groot aantal nesten

ging toen verloren. De vogels zijn in hel nieuwe

broedseizoen onder meer verhuisd naar de Di-

damseweg (langs de Oude IJssel) en in het park

grenzend aan de Algemene Begraafplaats.

Het is nu maar de vraag of een nest van een

paartje Roeken wettelijk als onbewoond kan wor-

den beschouwd als zo’n nest elk jaar door de

zelfde vogels wordt gebruikt. In elk geval begin-

nen Roeken al heel vroeg in het jaar met neste-

len en is het een kwalijke zaak als de Roeken

zullen worden geweerd in het park dat naast de

begraafplaats is gelegen.
Meer en meer hebben stedelingen het over het

genot van het zogenaamd ’buiten wonen’, maar

wat jaar en dag de gewoonste zaak van de we-

reld was, kunnen zij moeilijk accepteren. Aan-

passing aan een dorpsleven, waarbij ook Roe-

ken behoren, blijkt voor vele nieuwkomers moei-

lijk te accepteren!

Bron: Graafschapbode van 2 november 1993.

Gelderland neemt natuurontwikkeling
in Landinrichting Hengelo-Zelhem
in eigen hand

De provincie Gelderland zal voor maximaal

f 2.000.000,- garantstaan voor de aankopen van

reservaats- en natuurontwikkelingsgebied in de

Landinrichting Hengelo-Zelhem. Het college
heeft dit op dinsdag 5 oktober 1993 besloten.

Met deze garantstelling geeft het dagelijks
bestuur van Gelderland een duidelijk signaal

aan staatssecretaris Gabor. Zij drukt hiermee uit

veel belangte hechlen aan de voortgang van na-

tuurontwikkeling. Zoals bekend dreigt het na-

tuurbeleid vast te (open als gevolg van acuut

geldgebrek bij het ministerie van Landbouw, Na-

tuurbeheer en Visserij. Ook het Interprovinciaal

Overleg heeft hierover kortgeleden een brief aan

de staatssecretaris gezonden. De jaarkredielen
voor grondaankopen raakten sneller uitgeput

dan verwacht door de grotere grondmobiliteit.
Nieuwe begrenzingsvoorstellen worden daar-

door al een tijd lang niet meer gemaakt.
Het afwachten van het overleg met de staatsse-

cretaris over de financiele problematiek zou de

Landinrichting te lang ophouden. Onder ander

op advies van de Provinciale Commissie Beheer

Landbouwgronden(PCBL) is besloten de impas-

se met het Rijk niet ten koste te laten gaan van

deze Landinrichting. Het gaat om circa 175 ha

beheersgebied, 75 ha reservaatsgebied en 60

ha natuurontwikkelingsgebied. Dit betekent dat

ongeveer 135 ha verworven zal moeten worden.

Daarvan zit bijna de helft al in de taakstelling van

het Landinrichtingsproject (en wordt daar dus fi-

nancieel door gedekt). De garantstelling is in fei-

te voor circa 75 ha en betreft de begrenzing van

het complete beekdal van de Lindese Laak,
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Drentse Vogels 6 (1993)

'Drentse Vogels’ is een jaarlijks periodiek van de

Werkgroep Avifauna Drenthe. Het blad wordt ge-

redigeerd door Rob G. Bijlsma, Jan Grotenhuis,

Michel Klemann, Willem van Manen en Peter Ve-

nema.

In nummer 6 vinden wij onder meer artikelen

over de Ooievaar in Zuidwest-Drenthe (M. Kle-

mann), 'bijzondere ganzesoorten’ in het Leek-

stermeergebied gedurende 1972-1992 (P. Vene-

ma), de Wespendief bij Havelte (H. Gruppen),

groei en ontwikkeling van jonge Sperwers (R.G.

Bijlsma), het verlies van twee legsels van de

Boomvalk (R.G. Bijlsma), het menu van een

Ransuil bij Nolde (B. Hoentjen), nestplaatskeuze

en broedbiologie van de Grate Bonte Specht bij

Odoorn (W. van Manen), foerageergedrag van

Waterspreeuw in stilstaand water (R.G. Bijlsma),

beschrijving broedgeval van Putter op Drents

Plateau bij Assen (W. van Manen), vogelslachtof-

fers op Drentse wegen (J, Grotenhuis & E. Que-

n6) en het Asserbos, 1984 vergeleken met 1993

(W. van Manen), Bram Baardmees (J.G. Colpa)

en enkele boek- en rapportbesprekingen die be-

trekking hebben op de provincie Drenthe. In to-

taal een nummer van niet minder dan 92 bladzij-

den.

Drentse Vogels nummer 6 is te bestellen door overma-

king van f 13,- op gironummer3 870 292 ten name van

penningmeester WAD, Haren, onder vermelding van

’DV6”.

’De Dennen’ op Texel

De Historische Vereniging Texel (postbus 106,

1790 AC Den Burg, Texel) ontving na een oproep

om gegevens over 'De Dennen’ zulke leuke

reaches dat is besloten deze in een speciaal

nummer van de uitgave van de vereniging(num-

mer 29, december 1993) te publiceren.

Adriaan Dijksen die met medewerking van Frits-

jan Maas en Cor Smit bezig is aan een nieuwe

'Avifauna van Texel’ die in 1994 zal verschijnen,
leverde een deel van de concepttekst uit dit boek

over 'De Dennen’, voor achtergrondinformatie

zorgde Nan Huysman, Irene Maas zorgde voor

een vloed van verhalen, anekdotes en foto’s en

dan is er nog het verhaal van Irene Maas en Gre

Dros over de eerste boswachter van 'De Den-

nen’, Klaas Min, van wie de gegevens door zijn
zoon They Min werden aangedragen.

Niet alleen elke Texelaar, maar ook elke bezoe-

ker van Texel kent ’De Dennen’ als recreatiege-
bied. In het begin was het voornamelijk produk-

tiebos met aangeplante dennen, vooral Oosten-

rijkse Den, maar ook Corsicaanse Den. Onge-
veer 64% van het bos is naaldhout. De laatste

zestig jaar werden ook percelen met alleen loof-

hout, waaronder veel Zomereik, geplant.
De oppervlakte van het bos dat in beheer is van

Staatsbosbeheer, bedroeg in 1990 in totaal 472

ha.

Hoewel de aanleg van het bos en het daardoor

verdwijnen van de mientgronden uit biologisch

oogpunt valt te betreuren, voegt het gebied in

zijn huidige vorm ook iets toe aan de vogelrijk-
dom van het eiland in de vorm van een aantal

bosvogels die anders niet of nauwelijks op Texel

zouden broeden. Omdat het bos een belangrijke
functie heeft voor de recreatie wordt de recrea-

tledruk op het duingebied hierdoor aanzienlijk
verzwakt. Het bos heeft ongetwijfeld ook voor

veel luwte aan de eilandzijde gezorgd en die in-

vloed is nog steeds merkbaar.

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor f 6,75. Men dient

zich daarvoor in verbinding te stellen met de heer D.

Lemstra, Burdetstraat 5, 1791 VA Den Burg, 02220 -

13 076.

Avifauna van Wageningen en wijde

omgeving 1992

Het Mededelingenbladvan de KNNV Vogelwerk-

groep afdeling Wageningen en omstreken ’Pen-

nevruchten’ heeft een speciaal nummer (jaar-
gang 11, nummer 5,1993, bladzijden 131-171) uit-

gegeven waarin de belangrijkste waarnemingen

zijn opgenomen die in het werkgebied van de vo-

gelwerkgroep in 1992 zijn gedaan. Het nummer

kan als aanvulling op het pas verschenen boek

de 'Avifauna van Wageningen en wijde omge-

ving’ worden beschouwd. Er werden ten minste

207 vogelsoorten waargenomen. In het overzicht

zijn gegevens uit de broedinventarisatie opgeno-

men. Bij veel soorten wordt in het kort iets over

het voorkomen in het gebiedvermeld. Juist da£r-

door hebben de samenstellers Jan-Joost Bak-

huizen, Bert van der Geest, Henrik de Nie en Pe-

ter Spierenburg een aantrekkelijke lijst gemaakt

die navolgingverdient bij andere vogelwerkgroe-

pen. Het verschaft de leden zonder veel naslag-

werk een gemakkelijke gelegenheid de waarde

van eigen waarnemingen vast te stellen.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij K. van Setten,

Jagerskamp 23, 6706 EG Wageningen, 08370 - 20 661

of de redactie H.N. Leys en A.H Ovaa, per adres Oude

Kluizeweg 38, 6815 DH Arnhem.

Jubileumnummervan De Grauwe Gors

In prachtige boekvorm met een kleurige omslag

van Kleine Zwanen getekenddoor Erik van Om-

men is ter gelegenheidvan het 25-jarig bestaan

van de Vereniging Avifauna Groningen een jubi-

leumnummer uitgegeven van het verenigings-

blad 'De Grauwe Gors’ (jaargang 21, nummer

3-4, november 1993).

In totaal bevat dit boek niet minder dan 28 artike-

len geschreven door een groot aantal schrijvers.
Wij vinden er artikelen in over onder meer de

aantalsveranderingen tussen 1989 en 1992, ak-

kervogels, resultaten weidevogelonderzoek,over

vogelresten uit terpen, broedvogels van Rottum,

vogelvangst rond 1900 in Groningen, gepaarde

overwinterende Slechtvalken, dwaalgasten in de

provincie, stootvogels in de Dollardpolder, Grau-

we Kiekendieven in Oost-Groningen, broedbiolo-

gie van Knobbelzwaan in Groningen, Kleine

Zwanen in de provincie, Grauwe Qanzen bij de

Dollard, Rotganzen aan de Groninger Wadden-

kust, Deense Kokmeeuwen met kleurringen in

de stad, vogels van het Hoeksmeer, vogelbe-

scherming en jacht, jaar- en dagritmiek van vo-

gelzang, de oudste bekende avifaunistische lijst

van de provincie Groningen nieuwe broedvo-

gels, terugblik, vogels van Groningen in twee

boeken en tal van andere verhalen.
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Een prachtig verzorgde uitgave waar niemand

aan voorbij kan gaan die zich voor de vogels van

de provincie Groningen interesseert. Negenen-

twintig auteurs en zes redactieleden maakten

een uilerst verzorgde uitgave die velen tot voor-

beeld mag dienen.

B. Balten, B. de Bruin, J.B. Hulscher & B. Koks (red.):
Avifauna Groningen 1968-1993. Jubileumnummer De

Grauwe Gors 21 (3/4): 1-165 (1993). Prijs f 20,-. Door

overmaking van f 25,- (inclusief verzendkosten) op giro-
nummer 2 015 418 ten name van Penningmeester Avi-

fauna Groningen, Kremersheerd 147, 9737 PN Gronin-

gen, 050 - 412 646, ontvangt u het boek. Dit nummer is

ook verkrijgbaarbij de Academische Boekhandel Schol-

tens/Wristers, Groningen. Het lidmaatschap bedraagt
f 25,- per Jaar.

Oeverzwaluwwand in Het Twiske

Op 29 oktober 1993 heeft de Vogelbescher-

mingswacht ’Zaanstreek’ een oeverzwaluwwand

op een eilandje in het natuurgebied Het Twiske

officieel in gebruik gesteld. De burgemeester

van de gemeente Oostzaan, mevrouw H.L.

Groen, verrichtte de openingsceremonie in het

Bezoekerscentrum Het Twiske.

In het kader van haar vijftigjarigbestaan, startle

de vogelbeschermingswacht een project om de

Oeverzwaluw naar de Zaanstreek te laten terug-
keren.

Op eeneilandje dat ongeveer vijfenzeventig me-

ter van de wal ligt, werd deze kunstmatige oever-

zwaluwwand aangelegd. De betonnen wand is

twee meter hoog en vijftien meter breed en heeft

negentig vlieggaten van ongeveer tien centime-

ter doorsnede. Achter de wand is 160 kubieke

meter leemhoudend zand gestort. Er is gebruik

gemaakt van (weliswaar duurdere) prefabele-
menten. Hierdoor kon de bouwtijd wal worden

bekort, het zal de duurzaamheid echter ten goe-

de komen.

Het gaat hier om zogenaamdekeerwandelemen-

ten van anderhalve meter breed en twee meter

hoog, die zijn voorzien van een voelplaat van

een meter. Ze wegen ongeveer 1500 kilogram

per stuk en hebben een terra-cottakleur.

Er is een onderhoudsploeg geformeerd van ze-

ven personen. Het volgend voorjaar zal de be-

groeiing v66r de wand moeten worden kort ge-

houden.

Op circa tachtig meter oostelijk van de wand zal

op de vaste wal een ’kijkpost’ worden ingericht

en er zal een informatiepaneelworden geplaatst.

Zeventien instellingen brachten voor dit project

een bedrag van f 32.000,- bij elkaar, terwijl de

vereniging zelf een bedrag van f 18.000,-bijeen-

zamelde.

Aan de Schipbeek;
kunstwand voor Oeverzwaluwen

Als afsluiting van een proefproject voor een vier

kilometer lange milieuvriendelijkeoever langs de

Schipbeek heeft het Waterschap De Schipbeek
ter hoogte van Bathmen (Overijssel) een oever-

zwaluwwand laten plaatsen. Het initiatief tot het

creeren daarvan ward genomen door de Vogel-
werkgroep Bathmen. De vijftig meter lange wand

is opgebouwd uit aardkleurige betonnen keer-

wandelementen van vier meter lang en drie me-

ter hoog. In deze wand zijn in totaal 225 nestgan-

gen aangebracht.

I Nadere informatie is verkrijgbaarbij ing. J. Lourens,

hoofd technische dienst Waterschap De Schipbeek,
05476 - 1230.

Het plaatsen en stellen van deoeverzwaluweiementen, waar-

na de ruimte tussen elementen en wai wordt volgestort met

leemhoudendzand. Langs oever van Schipbeek.
Foto: J. Oosterman.

De oeverzwaluwwand op een eilandjein het natuurgebied Het TWiske. Fbto: Cees van Velzen.
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Vogelasiel ’De Mikke’ in Zeeland

ondergaat belangrijke uitbreiding

Vrijdag 18 September 1993 is een belangrijke

dag geweesl voor de Stichting Vogel- en Egelop-
vang ’Midden-Zeeland’ (postbus 98, 4330 AB

Middelburg, 01180-28 288).

Naast de herdenking van het tienjarig bestaan,

is op deze datum in het Vogelasiel ’De Mikke’

(Zeeuwse naam voor Visdietje) ook de opvang-

capaciteit belangrijk vergroot door de toevoeging

van een grote voliere.

De in gebruikstelling van de voliere is onder gro-

te belangstelling verricht door de beschermheer

de heer C.G.J. Rutten, burgemeester van de ge-

meente Middelburg.
Als eerste patientkon al meteen een Torenvalk in

de voliere worden opgenomen.

Onder de vele aanwezigen presenteerden zich

afgevaardigden en sprekers onder meer van mi-

nisteries, omliggende gemeenten, dierenartsen,

vogelasiels, Vogelbescherming, Dierenbescher-

ming, dierenasiels en andere bevriende relaties.

Een bijzondereen gewaardeerde spreekster was

mevrouw E. Baukema-de Wit. Zij is mede-op-

hchtster van ’De Mikke’ en de stuwende kracht

sinds de eerste pioniersjaren! Zij beschreef kort

de grote problemen uit die periode met betrek-

king tot de opvang en revalidatie, zoals de zeer

onvoldoende behuizing, (vries)kou, vocht, slech-

te wasgelegenheid, modder, enzovoorts. Kortom,

men moest improviseren en; in schrille tegen-

stelling tot de huidige moderne outillage. Met al-

le respect voor wat degenen van nu hebben be-

reikt, alles was niet mogelijk geweest zonder het

doorzettingsvermogen van de pioniers van toen!

De afmetingen van de nieuwe voliere zijn 20 x

2,5 x 3 meter. De ruimle is door middel van tus-

senschotten op simpele wijze te verdelen in ze-

ven delen. Het zevende deel kan worden ver-

duisterd in verband met de quarantaine van

’stress'-gevoelige vogels,
De met schot uitgevoerde getegelde vloeren ga-

randeren een goede reiniging.
De bouw van deze solide uitgevoerde voliere is

mogelijk gemaakt door giften en enkele spon-

sors. Het behoeft geen betoog dat de stichting

de schenkers zeer erkentelijk is!

In eerste instantie is de voliere bestemd voor de

opvang en revalidatie van stootvogels en uilen,
waarvan het aanbod blijft toenemen. De afmetin-

gen van de voliere geven deze dieren veel vlieg-
ruimte. Bij het ontwerpen van de voliere is voorts

rekening gehouden met de mogelijkheid in het

wild levende zoogdieren (Egels, marterachtigen,

Reeen, Damherten en dergelijke) op te nemen

voor hun revalidatie, De voorziening is nodig,
daar voor deze groep dieren steeds vaker een

beroep wordt gedaan op 'De Mikke’.

Tijdens de daarop volgende - open - dag heeft

het publiek de nieuwe aanwinst kunnen bewon-

deren. Men heeft dit in groten getale gedaan.
Een aantal schoolklassen gaf ook van hun

belangstellingblijk; al met al een drukte van be-

lang. Alle gasten werden enthousiast door de

medewerkers rondgeleid!

Namens het Bestuur van de StichtingVogel- en Egel-
opvang ’Midden-Zeeland’, A.H.N. Schaap, Beukenlaan

16, 4356 HL Ooslkapelle.

Vijftien jaar torenvalknesten

Als mededeling nummer 78 verscheen van de

Vogelwerkgroep van de Koninklijke Natuurhisto-

rische Vereniging (KNNV) - afdeling Voorne een

verslag naar aanleiding van vijftien jaar nest-

kastonderzoek van Torenvalken, uitgevoerd door

de leden van die werkgroep op Voorne-Putten.

In het rapport worden achtereenvolgens behan-

deld: doelstellingen, geschiedenis, monografie,
kasten, bijzonderheden van enkele kasten, nest-

keuze, trek, leeftijd, sterfte en terugmeldingen

van geringde exemplaren, overig ringwerk, bio-

toop, nestplaatsen, jacht en voedsel, anecdo-

tes,aanbevelingen, samenvatting, litterateur en

bijlagen.

Van 1978 tot en met 1992 zijn verspreid over

Voorne-Putten neslkasten aan Torenvalken be-

schikbaar gesteld. Het aantal aangeboden nest-

kasten nam toe van 22 in 1978 tot 39 nestkasten

in 1992. Ook het aantal bezette kasten nam toe

en vanaf 1989 kwam dit ruim boven de 50%.

Kasten die hoger dan zes meter waren opgehan-

gen, gaven een beduidend beter resultaat dan

De nieuwe voliere van het Vogel-
asiel De Mikke' in Middelburg.
Foto: A.H.N. Schaap.
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kasten op een hoogte van vijf meter of lager. Het

percentage succesvolle broedsels lag bij hoger-
gelegen kasten op 59%, bij de lagere kasten op

33%.

Het voedsel bestond in het onderzoeksgebied

voornamelijkuit Veldmuizen enSpreeuwen. Van

de geringde Torenvalken werd ruim 12% terug-

gemeld. Het grootste deel terugmeldingenkwam

vanuit een straal binnen de vijftig kilometer van

de ringplaats. In het eerste levensjaar sterft circa

70%. De oudste teruggemelde Torenvalk werd

ruim acht jaar oud. De grootste afstand die werd

afgelegd was 1124 kilometer verwijderd van de

ringplaats.
Aanbevolen wordt onder meer om afgewaaide of

verdwenen kasten niet direct te vervangen, om

nooit onbezette kasten weg te halen, plaats geen

kasten die niet kunnen worden gecontroleerd,

ring nooit jongen die op uitvliegen staan, bedek

de bodem bij voorkeur met een laagjeturfmolm,

gebruik bij het controleren van de kasten een

spiegel op een telescoopstang.

A. van der Heiden, C.J. van der Lee & H. van der Wal:

15 Jaar Torenvalknestkasten. Mededeling nummer 76

van de Vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Voorne

(secretariaatA. van der Heiden, Dorpsstraat 7, 3209 AD

Hekelingen, 01180 - 38 826). 54 bladzijden, 2 kaarten,

pentekeningen, 7 zwartwitfoto’s, illustraties van G. Al-

dus en A. Stolk (1993).

Historische geografie van Midden- en

Oost-Brabant

De Brabantse mens heeft zich in de loop van de

eeuwen een ’thuis’ gecreeerd. Eeuwenlang

scheppen, kruien, zaaien, planten, oogsten en

bouwen heeft zijn sporen in het Brabantse land-

schap achtergelatendat ook voor de vogelbevol-
king van deze provincie van invloed is geweest.
Het Brabantse landschap is onder de loep geno-

men en gaat de sporen na die de mens het dit

landschap heeft nagelaten. De resultaten van

het onderzoek, dat liep van 1985 tot 1989 en zich

vooral richtte op planologisch gebied, zijn ge-

bruikt bij onder andere de opstelling van het

streekplan. Het boek behandelt de ontstaansge-
schiedenis van het cultuurlandschap in het mid-

den en het oosten van de provincie Noord-

Brabant. Deze historische geografie is geschre-

ven door Chr. de Bont en verzorgd door de Stich-

ting Brabant Heem. Enige jaren geleden ver-

scheen een vergelijkbare uitgave over het ge-

bied van het westelijke deel van de provincie.
Nadere informatie bij Stichting Brabants Heem,

Loon 7, 5581 VH Waalre.

Chris de Bont: ’... al het merkwaardige in bonte afwisse-

ling'. 150 bladzijden, 75 afbeeldingen, 1 bijlage, 12 los-

bladigekaarten (1993). Prijs f 50,-. Te bestellen bij Pro-

vincie Noord-Brabant, afd. Voorlichting, t.a.v. J. van

Compel, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch,
073-812 166 of bij Stichting Brabants Heem.

J. Renes: West-Brabant: een cultuurhistorisch land-

schapsonderzoek. 131 bladzijden, 36 figuren, 7 tabel-

len, 1 bijlage, 10 losbladige kaarten (1985). Uitg. Stich-

ting Brabants Heem, Waalre in samenwerking met de

Provincie Noord-Brabant. Prijs f 47,50 (exclusief porto-

kosten).

Zowel het pasverschenen boek van Chris de Bont als

het in 1985 verschenen boek van J. Renes is verkrijg-

baar bij de Stichting Brabants Heem, boekenfonds, A.

Dams, Loon 7, 5581 VH Waalre, 04904-13 365. U ont-

vangt de factuur bij de zending, betalingbinnen dertig

dagen na ontvangst.

Samenwerkingsverband
Oostbrabantse Vogelwerkgroepen op

26 februari bijeen

Op zaterdag 26 februari 1994 organiseert het Sa-

menwerkingsverbandOostbrabantse Vogelwerk-

groepen een regionale informatieve bijeen-

komst. Sprekers op deze dag zullen onder ande-

ren zijn: Rob Bijlsma (stootvogels), Arend van

Dijk (Sovon), Ger van de Oetelaar (Kerkuil in Bra-

bant).

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van cafe’t Blauw

Boerke, Hoofdstraat 26, Best (circa vijf minuten loop-
afstand van het NS-station). Aanvan 10.00 uur tot circa

16.00 uur. ledereen is van harte welkom.

Nadere informatie: 04958 - 3437.

Flamingo’s op Bonaire ernstig

bedreigd
Op 16 augustus 1993 kwam een krantebericht uit

Willemstad dat het Caribische Marien Biologisch
Instituut van de Nederlandse Antillen (Carmabi)

zich ernstig bezorgd maakt over de overlevings-
kansen van de Flamingo’s op Bonaire.

Venezuela heeft onlangs namelijkaangekondigd
dat zij plannen heeft om de moerassen aan de

noordkust van het land te cultiveren tot zoutpan-

nen.

Inmiddels heeft het biologisch instituut formeel

protest aangetekend bij de Venezolaanse autori-

teiten waaronder diverse ministeries en de Vene-

zolaanse consul op Curacao.

Een documentaire aan boord van de luchtvaart-

maatschappij Air Canada belicht het probleem
op Bonaire door middel van een videopresenta-

tie van circa tien minuten. De producenten zijn

van mening dat het broedgebied van de Flamin-

go’s ernstig wordt bedreigd indien Venezuela de

plannen voor de zoutpannen doorzel. De Fla-

mingo’s zijn aangewezen op de moerassen van

de Zuidamerikaanse noordkust voor hun voed-

sel. Verdwijnen de voedselgebieden dan verdwij-

nen ook automatisch de broedende Flamingo’s
op Bonaire. Volgens een laatste telling van de

Antillian Salt Company, de beheerder van de

zoutpannen op Bonaire, bestaat de populatie uit

circa 15.000 vogels. Het voortbestaan van deze

populatie hangt af van een goed gericht mana-

gement van de zoutpannen op Bonaire en te-

vens van een stringentebescherming van de Ve-

nozolaanse voedselgebieden waarbij voor het

door urbanisatie, landbouw en veeteelt bedreig-

de reservaat Cuare in de staat Falcon van groot

belang is.

Zodra de jonge vogels kunnen vliegen, vertrek-

ken zij naar het honderd kilometer verderop ge-

legen vasteland. Slechts 66n op de drie jongen

blijkt de overtocht le overleven. Buiten de broed-

tijd houdt het grootste deel van de populatie zich

op aan de kust van Venezuela, Niet geslachtsrij-
pe vogels blijven daar vermoedelijk ook tijdens
de broedtijd.


