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IJsvogel in Zuidhorn

Hans Beek

Gelukkig had ik daar zondag 23 septem-

ber geen last van. Ik bevond mij in huis

in de studeerkamer en deed daar een

klusje waar ik mij nogal bij verveelde en

keek daarom geregeld naar buiten. Dat

buiten is niet onaardig. De gemeente

Zuidhom, waar ik woon, heeft gemeend
om de nieuwbouwwijken op en aan te

vullen met fraaie waterpartijen. Ondiepe
sloten en wat bredere vijverachtige water-

partijen doorsnijden de vrij rechte woon-

blokken. De oevers van de vijvers zijn

glooiend gemaakt en men heeft daar

zaden gestrooid van gemengde samenstel-

ling. Allerlei plantjes en bloemetjes groei-

en op de oevers waar ik verder geen

verstand van heb want ik ben geen botani-

cus, maar er zitten orchideeën tussen,

zoveel weet ik er wel van. Het uitzicht

vanuit mijn raam is dus op zo’n waterpar-

tij en nogmaals, het is leuk om daar naar

te kijken.

IJsvogel, juli 2000Frankrijk.
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Jan Allex de Roos nog vertelde over zijn tuin-

ijst, hanteert menig vogelaar een zogenaamde

huislijst. Wat is een huislijst? De meest extreme

definitie is natuurlijk het noteren van alle vogels

gehoord of gezien vanuit je eigen huis. Maar wat

doe je als je in de zomer in je tuin languit in

zonnestoel ligt met een biertje in de hand en de

ogen gesloten. Intuïtief (daarvoor ben je tenslotte

vogelaar) voel je opeens dat er wat aan de hand

is, dat er zich wat in de lucht ophoudt.
Je opent je ogen en ziet hoog in de lucht vlak

boven je een Rode Wouw en een tegelijkertijd
cirkelende Zwarte Ooievaar. Opschrijven of

niet? Ander voorbeeld. Je maakt een ommetje in

de buitenwijk waar ook je huis staat. Op een

gegeven moment bevind je je op een plek waar-

bij je de aanlengende landerijen, maar ook je

eigen huis nog kunt zien. Op een paaltje in het

weiland zit een Grauwe Klauwier. Opschrijven
of niet. Het blijft dus de vraag waar je de grens

legt met de zogenaamde huislijst.
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Aan vogels levert dat vaak Meerkoet, Water-

hoen, Wilde Eend en af en toe een Blauwe

Reiger op. In de zomer vliegt geregeld een

Visdief over. Opeens zag ik die zondagmiddag
het volgende. Een vogel schoot uit een boom

langs de oever en begon boven het water te

bidden. Ik schrok en dacht meteen aan een

Koolmees, de enige mogelijkheid voor mij want

af en toe zie je dat wel eens. Echter het vogeltje
bad te lang voor een Koolmees. Plotseling
schoot het beestje naar beneden in het water en

vrijwel direct daarna kwam het spetterend weer

tevoorschijn en vloog naar een paaltje dat langs
de oever stond. Daar begon het vinnig met het

kopje te slaan en vervolgens werd het visje in

een beweging doorgeslikt. Een prachtig gezicht
zo’n Ijsvogel Alcedo atthis want daar ging het

natuurlijk om. En dat dus vanuit het raam van

mijn eigen huis. Het is dat ik geen huislijst

bijhoud, maar anders was het natuurlijk een

geweldige score. Wat ik mij nu afvraag is of er

vogelaars zijn die een huislijst bijhouden met

daarop de waarneming van Ijsvogel. Het is

wellicht mogelijk, maar zeldzaam lijkt mij.
Zuidhom is in trek bij (overwinterende) Ijsvo-

gels want mijn waarneming is niet de enige.

Achter de dierenartspraktijk aan de Wil-

helminalaan zit al jaren een Ijsvogel, tot

groot genoegen overigens van de wach-

tende dierenartsbezoekers en ook in het

gemeentelijk park wordt het vogeltje

geregeld waargenomen. Is het steeds

hetzelfde exemplaar? Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat wanneer je de

Ijsvogel aan je huislijst wilt toevoegen, je
het beste in Zuidhom kunt komen wonen.

Hans Beek
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Door onder andere een aaneenschakeling

van zachte winters gaat het momenteel

erg goed met de Ijsvogels. De soort

wordt dan ook regelmatig waargenomen

in alle delen van de provincie.
Binnen de redactie zijn in ieder geval drie

mensen die de soort op hun huislijst
hebben. Het blijft natuurlijk een hele

leuke huissoort.


