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Natuurherstel?

Zwervend in de voetsporen van Bert Garthof vraagt de schrijver van dit stukje zich

af of natuurherstel altijd natuurverbetering is en of het juist is de biotoop van de

ene diersoort te verstoren in het belang van een andere. Maar mogelijk is er een

‘happy end’ in zicht.

Tim Timmerman

Een andere talrijke bewoner van

de Zonneheidedie Garthoff met

name noemt is de ekster en ook

dit is niet veranderd. Samen met

hun neven de gaaien en de

kraaien zijn ze door hun luid-

ruchtige gedrag zeer nadrukke-

lijk aanwezig. Het grote aantal

kraaiachtigen in dit gebied

schijnt de aantrekkelijkheid voor

andere vogels echter niet te ver-

minderen.

Op de Zonneheide bevindt zich

ook het Zonneheideven. Dit is in

de oorlog ontstaan, toen de

Duitsers zand afgroeven dat ze

nodig hadden voor werkzaam-

heden aan hetvliegveld Hilver-

sum. Deze respectloze ingreep
in de natuur heeft in de loop der

jaren tot iets goeds geleid. Lang-

zaam maar zeker vonden zaad-

jes van moeras-en waterplanten

hunweg naar dit plekje in het

bos. Ongetwijfeld hebben vogels

hierbij een rol gespeeld. De plan-

tenwerden gevolgd dooramfi-

bieën, dieomdat hun natuurlijke

vijanden nog niet gearriveerd wa-

ren, zich snel vermenigvuldig-
den. Watersalamanders, padden

en kikkers deden het goed en

toen ook dekamsalamander zijn
opwachting maakte, werd het

pas echt interessant.

Voor de beheerder van dit ge-

bied, het Goois Natuurreservaat,

was dit zo’n vijftien jaar geleden

aanleiding om beschermende

maatregelen te nemen. De poel

werd uitgebaggerd en er werd

een hek omheen geplaatst. Nu

spelende honden niet meer in

en bij het water konden komen,

nam de begroeiing toe. Ook vo-

gels gingen meer gebruik ma-

ken van het ven. Als één van de

eerste arriveerde een blauwe

reiger. Niet zo best voor de kam-

salamanders, maar wel een fraai

gezicht zo midden in het bos.

Ook wildeeenden ontdekten het

ven. Niet zo verwonderlijk als je

bedenkt dat het hemelsbreed

niet veel meer dan een kilometer

van de Loosdrechtse - en Tien-

hovense plassen ligt. Hoewel ge-

durendehetbroedseizoen alleen

nog dewoerden aanwezig waren

en de vrouwtjeseenden dus bijna
zeker op eieren zaten, heb ik er

nooit jonge eendjes gezien. Wel

waren na ongeveer een maand

de vrouwtjes weer terug, wat zou

kunnen wijzen op een mislukt

broedsel. Eenafdoende verkla-

ring heb ik hiervoor niet.

In één van de hoeken van het

ven staan wat struiken die met

de wortels in het water staan en

zo de indruk wekken van man-

grovebosjes. Uiteraard een ide-

ale biotoop voor waterhoentjes,

en die kwamen er ook, evenals

meerkoeten die zich vestigden
in de lisdodden. Beide soorten

slaagden er wel in nageslacht

voort te brengen, tot vreugde

van de reiger, die met grote

stappen door het ondiepe water

wadendactief jacht maakte op

de jongen diezich in het riet pro-

beerden te verschuilen terwijl de

ouders op afstand angstige ge-

luiden maakten.

Wandelingen met mijn hond

voeren mij regelmatig naar de

Hoorneboegse Heide en de

daaraan grenzende Zonneheide.

Als ik dit gebied vijftig jaar gele-

den had kunnen bezoeken, was

de kans groot geweest dat ik

daar de schrijver Bert Garthoff

ontmoetzou hebben, die daar

dagelijks een wandelingetje

maakte, eerst met zijn chow-

chow en later met zijn boxer. In

zijn boek ‘Zomaarwat zwerven’

*) vertelt hij hoe hij genoot van

de natuurin dit gebied, datals

het ware tussen Hilversum en

Loosdrecht ligt ingeklemd.

Liefdevol beschrijft hij de vogel-

rijkdom die hij er aantreft. Met

genoegen stel ik vast dat alle

soorten die hij toen tegenkwam,

zoals goudhaantjes, staart-

mezen en boomklevers, ook nu

nog debomen en struiken be-

volken. Garthoff noemt speciaal

detalrijke bonte - en groene

spechten en vertelt hoe hij er

voor het eerst een zwarte specht

waarnam. Een soort die in die

tijd vanuit het oosten oprukte.

De kleine bonte specht en de

draaihals noemt hij niet, maar ze

komen er wel voor, zodat je in

dit kleine gebied alle inheemse

spechtensoorten aan kunt tref-

fen. In dewinter en in het najaar

zijn er soms groepjes van wel

tien bontespechten druk in de

weer. Ik neem aan dat dit over-

winteraars zijn uit noorderiijke
streken.



De Korhaan, Jrg.37, Nr.s100

Van de amfibieën, om wie het

allemaal begonnen was, en ze-

ker van de zeldzame kamsala-

manders, merkten de wande-

laars weinig. Alleen als je op

precies de juiste warme

voorjaarsdag aan het ven was,

kon je in het midden van de poel

de ene na de andere slaperige

pad naar de oppervlakte zien

komen, die daarna met uiterst

lome bewegingen naar de kant

zwommen. De rest van het jaar

moest je maar geloven dat ze er

waren en je verder verheugen

op de vele vogels die je wél kon

zien, want behalve de watervo-

gels wisten ook bosbewoners

de drinkplaats te vinden.

In het zeer vroege voorjaar van

2002 begon mijn hart merkbaar

sneller te kloppen toen ik, terwijl

ik het ven voorzichtig naderde,

een kleine duikende zwemvogel

ontwaarde. Het bleek een

geoorde fuut te zijn, die ik in de

volgende weken nog enkele ma-

len kon bespieden. Eenvoudig

was dat niet, want hij was ontzet-

tend schuw, en ais hij je in de

gaten had dook hij onder en

waar hij weer boven kwam kon

je alleen maar raden, want te

zien kreeg je hem niet meer. On-

dertussen had ik er een ge-

woonte van gemaakt het ven ui-

terst omzichtig te benaderen en

ik stak nu ook altijd een kijkertje

bij me. Veelal werd ik beloond

met een kortstondige blik op de

zeldzame bezoeker.

Enkeleweken na de eerste

waarneming van de geoorde
fuut zag ik tot mijn vreugde dat

de solitaire vogel gezelschap

gekregen had van

een soortgenoot,

maar even later

moest ik vaststellen

dat het om twee

dodaars ging. De fuut

vertoonde zich niet

meer, maar de

dodaars hadden

enige tijd later vier jongen. Hoe-

veel er groot geworden zijn weet

ik niet. Wel heb ik er ook in de

zomer nog meerdere malen

twee dodaars gezien, maar ik

weet niet of dit de bijna volwas-

sen jongen waren of het ouder-

paar. Wel was het opmerkelijk
dat deze twee nu veel minder

schuw waren dan het paar voor

en tijdens het broedseizoen

was.

Op een dag in oktober 2002

wachtte me een wel zeer onaan-

genameverrassing. Op deplaats

waar in het voorjaar de dodaars,

waterhoentjes en andere vogels

gebroed hadden, waren nu

graafmachines in de weer en

gehelmde mannen met enorme

kettingzagen produceerden een

oorverdovend lawaai, terwijl ze

de prachtige eiken en berken

omzaagden. Toen ze klaar wa-

ren kreeg ik een akelig gevoel
toen ik het resultaat bekeek. De

poelen waren uitgebaggerd,
waardoor de vegetatie geheel
verdwenen was, ook de

mangroveachtige struiken. De

omgezaagde bomen lagen nog

waar ze waren gevallen en

overal was de grond

omgeploegd door de rupsban-
den van de machines. Het leek

nog het meest op een grote

bouwput.

Ondertussen was ik te weten ge-

komen dat de bedoeling van dit

alles was om de leefomstandig-
heden voor de kamsalamanders

te verbeteren door meer open

water te maken en de lichtinval

te verbeteren. Fijn voor de kam-

salamanders, die ik in tegenstel-

ling tot dodaars, waterhoentjes

en meerkoeten echter nooitte

zien krijg. Bovendien heb ik ge-

lezen dat de kamsalamanders

het in Nederlandondertussen

weer beter beginnen te doen en

veel talrijker zijn dan enkele tien-

tallen jaren geleden. Toen gedu-

rende de winter ook nog een ha-

vik de open plek rond het ven

tot zijn jachtgebied maakte, ver-

moedde ik dat het ven het als

broedgebied wel gehad zou

hebben, en daarwas ik niet blij

om, ondanks de kam-

salamanders.

Toch kon ik het niet laten om in

het voorjaar weer te gaankijken

om deschade op te nemen, en

die was nog aanzienlijk. De rei-

ger was terug en had het zo te

zien zonder deplantengroei een

stuk gemakkelijker. Af en toe

waren er ook enkele eenden op

bezoek, maar van andere water-

vogels was geenspoor te beken-

nen. Ik was nog steeds niet

geestdriftig over deze vorm van

natuurherstel.

Ondertussen zijn we een jaar

verder, en bij mijn laatste bezoe-

ken heb ik kunnen vaststellen

dat deplantengroei zich in die

tijd geweldig hersteld heeft en

zelfs de mangrovebosjes keren

terug. De omgezaagde bomen

liggen er niet meer zo vers en

deerniswekkend bij. Ik verwacht

dat volgend voorjaar de schade

hersteld zal zijn en hopelijk keren

ook de oude bewoners weer te-

rug. Als ik mijn mening over

dezeonderhoudsbeurt aan de

natuurzal moeten herzien zal ik

daar uiteraard zeer verheugd

over zijn, hoewel ik mijn twijfels

blijf hebben over een dergelijk
drastisch en ongetwijfeld ook

kostbaar ingrijpen ten behoeve

van een enkel soort en mogelijk

ten koste van anderen.

*) Uitgeverij Ploegsma, Amster-

dam
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