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IJsvogelnieuwtjes

Het is druk met de ijsvogelzaken. Ik bedoel, het is een echte hype geworden. Van alle

kanten komen er vragen om advies en ook over het laten maken van

ijsvogelbroedwanden. Gemeenten, particulieren, adviesbureaus, natuurbeheerders,

golfbanen, hoveniers en natuurlijk vrijwilligers. Het lijkt wel of iedereen de Ijsvogel

heeft ontdekt. En als overheid kun je er natuurlijk ook nog mee scoren...

Jelle Harder

Site van VWG

Op de site van de Vogelwerkgroep
(www.vwggooi.nl) zijn in de eerste drie

maanden van 2008 inmiddels al 138

ijsvogelwaamemingen ingevuld door 69

verschillende mensen. Tenminste 41

waarnemers van die groep zijn geen lid van de

Vogelwerkgroep. Toch hebben dezemensen de

VWG nu weten te vinden. Wellicht worden

sommigen ook lid.

Nieuwe locaties

Door leden van de werkgroep zijn dit jaar op

16 locaties alweer 29 nieuwe ijsvogelwanden

gemaakt. Met ondersteuning van de

IJsvogelwerkgroep zijn door Landschap

Noord-Holland en Watemet nog eens 16

wanden gerealiseerd op 4 nieuwe locaties.

Met de nieuwe boot van de IJsvogelwerkgroep

zijn de eerste ontdekkingen gedaan op de

Wijde Blik en de Breukeleveensche Plas. Hier

werden twee mogelijk nieuwe territoria

gevonden en kon een eerdere broedplaats

worden bevestigd.

Amsterdam

In een bericht van SOVON was te lezen dat in

en rond Amsterdam in 2007 niet minderdan 30

paar ijsvogels hebben gebroed. Tel daar de

broedparen in ons werkgebied (49 paar) bij op.

Vul dat aan met Alkmaar (10 paar) en nog 6

andere mij bekende plaatsen (15 paar). Totaal

kom je dan voor geheel Noord-Holland op

tenminste 104 paar. Eenabsoluut record!

De met steun van de IJsvogelwerkgroep Gooi

en Vechtstreek in 2007 opgerichte nieuwe

ijsvogelwerkgroepen in Kennemerland,

Baam/Soest en Amersfoort draaien goed. In

totaal zijn daar nu circa 70 mensen actief.

Logo
Sinds kort heeft

onze

IJsvogelwerkgroep

een eigen logo.

Bertus van den

Brink en Fred van

Klaveren leverden

enkele ideeën aan

waaruit ten slotte

het logo van Fred

werd gekozen. De Ijsvogel zittend voor een

nestgang op een spade, het gereedschap van de

werkgroep. Op verschillende momenten is het

handig dit logo te gebruiken om de

herkenbaarheidte vergroten.

Nijmegen

VanuitNijmegen werd informatie ontvangen

over het broeden van een Ijsvogel in een wand

op particulier gebied. Het betrof een paartje dat

in 2007 in een kunstwand broedde. Dankzij

een webcam die bij de broedwand was

geplaatst kon zeer nauwkeurig worden

vastgesteld dat dit ijsvogelpaar vier broedsels

heeft grootgebracht. Nu is drie broedsels al

bijzonder (komt bij niet meer dan circa 10%

van de paren voor) maar vier broedsels wordt

in de literatuur nauwelijks genoemd. Het kan

wel voorkomen maar in die gevallen gaat het

mogelijk steeds om een mannetje met twee

vrouwtjes.

In dit artikeltje in willekeurige volgorde wat

interessante zaken over Ijsvogels.

Begin dit jaar is er op de maandelijkse

bijeenkomst van onze Vogelwerkgroep een

lezing over Ijsvogels in Gooi en Vechtstreek

gehouden. Daarbij waren ruim 120 mensen

aanwezig waaronder circa 40 niet-leden. Een

mooie en nuttige propaganda voor de

Vogelwerkgroep en een prachtige start van de

Ijsvogel als soort van het jaar. Voor de

IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek

leverde dat ook nog enkele nieuwe leden en

belangstellenden op. Sommigen konden direct

worden ingeschakeld.

IJsvogeCwerkgroep
Cjooi en yechtstreek
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Naarden

In Naardenontdekte Bertus van den Brink tot

zijn grote schrik dat de gemeente opdracht had

gegeven bij een broedplaats langs de

Kamemelksloot een natuurvriendelijke oever

aan te leggen. Ja, men begon na 15 maart,

precies op de plek waar al jaren een ijsvogel

broedt. Ook dit jaar was een paartje daar actief.

De nestgang werd geheel weggegraven. Nadat

alarm was geslagen gaf de gemeente de

aannemer direct opdracht de oever te

herstellen. Het kwaad was natuurlijk al

geschied, de struiken op dat deel van de oever

waren verwijderd en de temggelegde grond

had zijn stevigheid verloren. De hoop is er nu

op gevestigd dat de Ijsvogels een oude

nestgang daar vlakbij gaan gebmiken. Op ons

verzoek heeft de gemeente de oever nu afgezet

met dikke takken om de omgeving rustig te

houden.

Groningen

Een inwoner uit

Groningen stuurde per

mail foto’s en

informatie van een

bijzondere

ijsvogelbroedplaats.
Sinds een jaar of vier

heeft een paar

Ijsvogels als

broedplek

namelijk gekozen voor de uitlaat van klipper
Lilith" uit 1903. Eigenaar Harry Tulp, zelf

natuurliefhebber, start elk jaar na februari de

motor pas weer in september zodat de

Ijsvogels niet worden gestoord. Als deuitlaat

de boot in gaat is er na een meter of anderhalf

een verbreding en dat zal de plek wel zijn waar

de nestruimte is. Wie weet er ook zulke

bijzondere plekken?

Live op site

De site www.beleefdelente.nl. een actie van

Vogelbescherming Nederland, belooft een nog

groter succes te worden dan vorig jaar. In

maart bezochten soms meer dan 21000 mensen

per dag deze site. Bezoek deze site ook eens en

geniet van de live-beelden bij de nesten van

Torenvalk, Steenuil, Lepelaar, Grote Stem,

Gierzwaluw en Ijsvogel.


