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NieuweUitgaven

Atlas van de Noord-Hollandse

broedvogels 2005-2009

Vogels worden in deze uitgave verdeeld

over verschillende habitattypen en de

veranderingen die daarin hebben plaats-

gevonden worden beschreven.

Bijvoorbeeld weidevogels, moerasvogels,

struweelvogels, algemene bosvogels en

rietvogels. Succesvolle nieuwe exotische

vogels in Noord-Elolland zijn Halsband-

parkiet, Nijlgans, Mandarijneend en de

Canadese Gans. Het deel over zeldzame en

incidentele broedvogels omvat een lijst
van in totaal 45 soorten. Opmerkelijke

hierbij zijn Roodhalsfuut (één paar in

1927 in de Kortenhoefsche Plassen), Grote

Zilverreiger (twee paar in 1993 in het

Naardermeer), Kleine Zilverreiger (één
zeker broedgeval in 2007 nabij de Geul

op Texel), Woudaap (drie broedgevallen),

Kolgans (in de periode rond 1990 geen

broedgevallen, in 2003 zeker 58 paar en

daarna een enorme uitbreiding van het

broedgebied en de aantallen broedparen),
Casarca (vier zekere broedgevallen),
Kleinst Waterhoen (vanaf 2004 een

jaarlijks broedende soort), Bijeneter (drie

paren in 2002 in de duinen bij Bergen aan

Zee), Cetti’s Zanger (vanaf 2005 jaarlijks

broedend). De soortenrijkste gebieden zijn
de duinen en de binnenrand van Texel, het

Zwanenwater, de Vooroever bij Wervers-

hoof, De Weelen bij Hoogkarspel/Groote-
broek, de Zaanstreek, de stadsranden van

Amsterdam, de monding van de Eem (niet
volledig onderzocht) en het Vechtplassen-

gebied.
Tussen de beschrijvingen van de vogel-
soorten door worden door Wim Ruiten-

beek in negen korte hoofdstukken actuele

thema’s aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld
de strijd tussen de ganzen en de Knobbel-

zwanen enerzijds en de boeren anderzijds,
de rol van de Vos, de overal weer opdui-
kende Aalscholvers, het succes van het

vogeleiland De Kreupel, de terugkeer van

de Kerkuil in de provincie.
De schrijver vraagt zich verbaasd af

waarom de boeren er niets aan doen om de

monocultuur van Engels raaigras te ver-

anderen en dat door de overheid hieraan

geen eisen worden gesteld. Dit Engelse

raaigras is een delicatesse voor alle ganze-

soorten. Ook in de omgeving van Schip-
hol worden voor ganzen verrukkelijke

gewassen verbouwd.

De meeuwenkolonies zijn vrijwel verdwe-

nen uit de duinen, dat ligt niet alleen aan

de Vos. Er is meer aan de hand, zoals de

verruiging en het dichtgroeien van open

plekken. Ook het verdwijnen van de

weidevogels wijt Ruitenbeek niet aan de

Vos maar aan de intensivering van het

boerenbedrijf.
Een schat aan gegevens, ook als men het

gebied wil bezoeken om er vogels te be-

kijken. ws

In 1990 verscheen een broedvogelatlas
van Noord-Holland. Twintig jaar later

zetten dezelfde redacteuren zich aan een

nieuw project. Doordat zij in de nieuwe

uitgave dezelfde

methode hanteren

als twintig jaar

geleden, wordt

verandering

plotseling erg

duidelijk. Soms is

dat erg positief,

bijvoorbeeld bij
de bosvogels,
soms negatief,
zoals bij weide-

vogels.
De provincie

Noord-Holland werd opgedeeld in een

raster van 3.045 kilometerhokken om

nauwkeurig te kunnen inventariseren.

Daarmee zijn de resultaten vijfentwintig
keer zo nauwkeurig als de Atlas van de

Nederlandse Broedvogels die in 2002

verscheen. Alle vogelwerkgroepen in

Noord-Holland deden mee. Vijf keer in een

jaar werden de kilometerhokken (elk met

een oppervlakte van 100 ha) bezocht door

440 veldwaarnemers. Van vijftig kilo-

meterhokken zijn geen gegevens bekend.

Ruim 80% van de provincie is geheel
onderzocht. In de atlas staan 196 soorten

en twee ondersoorten beschreven die er in

de periode 1990-2009 hebben gebroed.
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Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek & P.J.

Zomerdijk (2010): Atlas van de Noord-

Hollandse broedvogels 2005-2009. 23 x 30,5

cm. 411 bladzijden. Ingebonden, harde kaft.

ISBN 978-94-911340-1-2. Uitgave Samenwer-

kende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN),

Landschap Noord-Holland. Prijs €24,50, indien

afgehaald. Te bestellen per e-mail broedvogel-

atlasnh@hotmail.com) tegen betaling van €29,-

(inclusief porto) op bankrekeningnummer
678363501 t.n.v. Stichting Uitgeverij SVN te

Amsterdam o.v.v. ‘Broedvogelatlas’, met uw nam

en adres.

Natuurbeleving
Unieke ervaringen met vogels
Het boek ‘Natuurbeleving’, geschreven

door Dick Woets,

bevat twintig
verhalen, die zich

vrijwel allemaal

afspelen in de

moerassige Kop
van Overijssel.
Daar heeft de

auteur tal van

ontmoetingen

gehad met Roer-

dompen, Bruine

en Blauwe Kie-

kendieven, Vis-

arenden, Zeearenden, Porseleinhoentjes,

Kwartelkoningen, Houtsnippen en ga zo

maar door. Het boek bevat 32 (soms

paginagrote) schitterende foto’s en negen

pentekeningen van onder andere Ronald

Messemaker en Ellen Sandberg.
Zelfs aan de Roodkeelduiker is een hoofd-

stuk gewijd, waarin het sterven van een

winterslachtofïer wordt beschreven.

Destijds is dit geplaatst op Euro Bird Net

Nederland, waarop heel wat positieve
reacties binnenkwamen. De emoties die de

dood van de Roodkeelduiker opriepen,

zijn typerend voor het boek.

Het ging er bij het schrijven meer om de

sfeer en de schoonheid van (voornamelijk)

vogels binnen het landschap weer te

geven. Uit de titel blijkt al wat ongeveer

de inhoud is.Die geeft niet aan dat het om

een avifauan o.i.d gaat. De nadruk ligt op

de emoties die ontmoetingen met vogels

en enkele andere dieren bij de auteur

oproepen. Niet voor niets is credo van

Dick Woets: ‘Naar vogels kijken is voor

mij geen hobby, het is een manier van

zijn’.

Soms roept het zwerven door de vrije
natuur ook overpeinzingen op, waarbij
wordt stil gestaan bij het nogal eens falen-

de beheer van natuurbeschermingsorga-
nisaties en soms wordt het een aanklacht

tegen de westerse mens, die veelal belust

is op geld en goed, wat ten koste gaat van

de natuur, die zichzelf niet kan verdedi-

gen. Toch heeft de auteur meer kritische

natuurbeschouwingen eruit gelaten,
omdat het bovenal om de schoonheid en

de sfeer te doen was.

WS

Woets, D. (2010): Natuurbeleving. Unieke erva-

ringen met vogels. 14,5 x 21 cm. 128 bladzijden

Paperback. ISBN 978-90-816408-1-7. Uitgave
IVN, afdeling Noordwest-Overijssel.

Prijs €14,90.De uitgave is te bestellen per e-mail

(dickwoets@hetnet.nl) en door betaling van

€14,90 op bankrekeningnummer 14.90.04.303,

ten name van D.Woets te De Pol. Na ontvangst

van de betaling wordt u franco een gesigneerd

exemplaar toegezonden.

NatuurevenementDutch Bird Fair

Bij Lelystad op 25 en 26 augustus 2012

De Dutch Bird Fair is het grootste natuur-

evenement in Nederland. Het evenement vindt

plaats op 25 en 26

augustus 2012 in de

Oostvaardersplassen
bij Lelystad, U vindt

er alles op het gebied
van natuuren natuur-

beleving in de breed-

ste zin van het woord.

Van aanbieders van

natuurgerelateerde
producten, tot foto-

apparatuur, tele-

scopen, verrekijkers, prachtige natuurreizen

enboeken. Daarnaast kunt u workshops vol-

gen, lezingen enpresentaties bijwonen en op

excursie gaan om de natuur ten volle te

beleven. De naam Dutch Bird Fair is bedoeld

voor vogelaars, maar ook voor liefhebbersvan

natuur. En niet te vergeten voor de vele ama-

teur- en professionele fotografen die ons land

rijk is. Natuur en fotograüe gaan handin hand;

ditblijkt op de Dutch Bird Fair! Ook kinderen

zijn van harte welkom. Voor hen zijn veel

speciale activiteiten geor-ganiseerd om ze

kennis te laten maken met de natuur. De

toegangis voor kinderen tot 12 jaar helemaal

gratis!

Kijk voor meer informatie over Dutch Bird

Fair op internet;http://www.dutchbirdfair.nl.


