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Winter 1978

Eén grote sloot met water van zéér bedenkelijke kwaliteit (grondwater van

de belt) was open gebleven en zodoende een trekpleister voor waterwild

en waterminnende soorten.

Een kleine honderd Wilde Benden hadden zich op het weiland naast de sloot

geconcentreerd, alsmede een even groot aantal Meerkoeten, een kleiner

aantal Waterhoentjes, Vijftig k zestig Blauwe Reigers in de onmiddeliyke

omgeving. In de sloot ook nog een Dodaarsje dat dacht dat er nog voedsel

in de sloot zat. Het was niet het enige want ook maar liefst drie

Ijsvogels zaten op overhangende takken te wachten op vis die nooit

komen zou.

Een stuk verder op in het gebied, een uur of wat later, zag ik er nbg één

zodat ik op een aantal van minstens drie er mogelijk 4 Ijsvogels voorkwamen

in dat gebied !

Erg opvallend en wel leuk was het grote aantal Houtsnippen dat ik die

dagen opjoegs ca, 10 h. 12 exemplaren 1 Het is natuurlijk wel een terrein

voor Houtsnippen, maar zoveel ??

Verder zeker vyf Buizerds die in dit gebied aanwezig waren. Er zitten

altijd Buizerds, zéker omdat het een voedselrijk gebied is maar misschien

ook omdat er een hoogspanningsmast over het gebied loopt die natuurlijk

draadslachtoffers eist. Zo telde ik op een open stuk van ca. 100 meter

de (pluk) re sten van een Houtduif, een kraaiachtige en een lijsterachtige
(waarschijnlijk Kramsvogel).
Het aantal van 5 is ook te danken aan exemplaren uit het Naardermeer en

•s-Gravelandse landgoederen die er komen fourageren.

In het gebied verder véél hazen en konynen, evenals fazanten en reeën.

In "gunstige" omstandigheden kan men er duizenden sijzen en andere

vinkachtigen zien.

Dit terrein, dat begrensd wordt door Stichtse kade, Loodjjk en Ankeveen

is een zeer waardevol gebied maar ook kwetsbaar, De stortplaats is nog

niet definitief gesloten maar zal in de toekomst weer opengaan.

Eromheen zitten veel bedrijven, autohandelaren, oud-ijzerhandel, boerde-

rijen met o.a. legbatterijen.

Stukken moerasbos die aan boerderijen grenzen worden door de jeugd

gebruikt als crosterrein en als illegale stortplaats gebruikt. We moeten

dus zeer attent zijn op toekomstige plannen van gemeente of andere

betrokkenen.

Op de laatste twee dagen van de afgelopen vorstperiode op 25 en 26

februari 1978 heb ik het terrein van de (afgesloten) voormalige

vuilstortplaats aan de Loodijk bezocht.

Het was prachtig weer en door de aanhoudende vorst was het mogelijk het

moerassige terrein om de stortplaats heen een bezoekje te brengen. En

zeker niet tevergeefs.
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P.S. Nadat ik het stuk geschreven had hoorde ik van andere leden van de

Vogelwerkgroep dat er overal veel Houtsnippen gezien waren.

Ik had het ook kunnen weten want een week daarvoor had ik langs de

Gooimeerkust van Naarden tot aan de Eem 4 exemplaren gezien !

Peter Vos

W.E.Cohen


