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Tocht naar onbewoond eiland

In het kader van het 30-jarig bestaan van de vogelwerkgroep heeft de subgroep

excursies gemeend de leden iets unieks te moeten bieden en wel een tocht naar

een onbewoond eiland: de Dode Hond in het Eemmeer. Dick Jonkers inventari-

seerde het eiland in het verleden op vogels en kent het dus op zijn duimpje.

Dick+A. Jonkers

Andere dieren

Niet alleen vogels hebben het

eiland gekoloniseerd. Van de

zoogdieren zijn een aantal ree-

ën, vos, haas, konijn mol en en-

kele muizensoorten gesigna-

leerd. De veldmuis is daarvan

een talrijke soort die op de ring-

dijk leeft. Deze soorten hebben

zwemmend of ‘s winters via het

ijs kans gezien het eiland te be-

reiken. Een mooi voorbeeld was

een jong reebokje dat tijdens de

inventarisatiesoververmoeid in

het riet van de ringdijk werd aan-

getroffen. Zeilers hadden het

vanaf de Eempolders zwem-

mendwaargenomen!
Plantenliefhebberskunnen er

ook hun hart ophalen. Er komen

heel wat soorten voor. Het voch-

tige binnendeel staat in het voor-

jaar plas en dras en in het vroe-

ge voorjaar zijn dan ook hele vel-

den blaartrekkende boterbloem

aanwezig. Een ander fenomeen

dat onmiddellijk opvalt is de

weelderige mossenvegetatie die

op staande en omgevallen bo-

men aanwezig is. Plaatselijk ko-

men vrijwel ondoordringbare

wilgenstruwelen voor; het is daar

een wildernis die de gedachte
doet opdringen dat elk moment

een krokodil kan verschijnen. Je

houdt het niet voor mogelijk dat

een dergelijke wildernis in Ne-

derland nog mogelijk is. Een

mossenspecialist waarmee ik

het eiland bezocht deed dan ook

de uitspraak: “Wat schitterend,

het lijkt hier wel een subtropisch

Atlantisch regenwoud”.

Kortom, hier ligt de kans voor

onze leden om een unieke erva-

ring op te doen. Behalve de kij-

ker dus laarzen en natuurlijk

foto-apparatuur meenemen

(Voor opgave: zie programma

achter in deze Korhaan).
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Op 1 juni bestaat de mogelijk-

heid om in kleine groepen een

excursie naar een echt onbe-

woond eiland te maken: De Do-

de Hond in het Eemmeer. We

varen met een originele botter,

een boot die vroeger vanuit de

haven van Huizen de Zuiderzee

opvoer voor de visvangst. Na

een ongeveer twintig minuten

durende tocht wordt een wande-

ling over het eiland gemaakt.
Het 28 hectare grote eiland De

Dode Hond is in de periode

1963-1965aangelegd om als

natuurreservaat en recreatie-

gebied te dienen. Die laatste

functie is nooit volledig uit de

verf gekomen. Aan de zuidzijde

liggen in het zomerseizoen maxi-

maal enkele tientallen boten,

maar gewandeld wordt er nau-

welijks. Binnen een dijk werd in

de aanlegfase baggerspecie ge-

spoten waarna hier en daar wat

aan jonge aanplant werd gedaan

en de rest aan de natuur werd

overgelaten. De naam heeft het

eiland te danken aan een dode

hond die tijdens een bezoek van

de toenmalige Directie Zuider-

zeewerken in de bagger is aan-

getroffen.

Het eiland is geen onbekende

voor de vogelwerkgroep. In 1992

is het op verzoek van Staatsbos-

beheer geïnventariseerd en er

zijn toen 39 verschillende broed-

vogelsoorten aangetroffen,

waarvan winterkoning, tuinfluiter

en fitis in zeer hoge dichtheden

voorkwamen. Soorten als nach-

tegaal, bosrietzanger en diverse

soorten holenbroederswaren

eveneens aanwezig en van de

duiven kwamen holenduif, zo-

mertortel en houtduif samen

voor. De aanwezigheid van de

nachtegaal is voor onze regio
zeer bijzonder. Ook de roofvo-

gels lieten zich niet onbetuigd.

Buizerd, havik, sperwer en brui-

ne kiekendief hadden er hun

nesten. Het rustige eiland werd

als uitvalsbasis voor de voedsel-

tochten gebruikt die zich naar

Zuidelijk-Flevoland en de Eem-

polders uitstrekten. Uit de sa-

menstelling van de broedvogel-

bevolking is de ontwikkeling van

een natuurgebied duidelijk af te

lezen; soorten in de reeks van

water- en rietland naar volgroeid
bos zijn allen aanwezig.


