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IJsvogelwerkgroep komt met unieke dvd

De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek heeft begin dit jaar hard

gewerkt aan een instructie- dvd over het maken van ijsvogelbroedwanden.

Bij de Waterleidingplas, op landgoed Jagtlust en bij een recreatieplas in

Brabant werden filmopnamen gemaakt van de aanleg van ijsvogelwanden.
De titel van de dvd ligt voor de hand: “Broedwandenmaken voor

ijsvogels”. Hoe de eerste presentatie van de dvd verliep leest u hieronder.

Jelle Harder

Nadat Jelle Harder iedereen welkom had geheten

werd door hem in een korte powerpoint- presenta-

tie verteld wat de ijsvogelwerkgroep in de regio
doet en wat het resultaat daarvan is. Daarin werd

al duidelijk dat de aanleg van ijsvogelwanden

positief uitpakt voor de soort.

Hierna was het moment aangebroken waarop het

eerste exemplaar van de dvd werd aangeboden aan

mevrouw Niesje Comelissen, een van de

juryleden van de Paul Fentenervan Vlissingen

AD/Natuurprijs. Vervolgens was het woord aan

Onno Gerritse, die vertelde hoe hij als producent
aankeek tegen het maken van deze dvd. Vooral de

passie waarmee mensen zich met een onderwerp

bezighouden boeit hem erg. Hij was bij het maken

daardoor steeds enthousiaster geworden en zou als

het kon een ijsvogelwand in zijn tuin willen

hebben. (In ieder geval wil hij een keer mee met

de controle van de wanden, zo mailde hij mij

later). Daarna kon iedereen met eigen ogen

aanschouwen hoe het maken van ijsvogelwanden
in zijn werk gaat. Hieraan voorafzijn eerst

prachtige opnamen te zien van baltsende en

gravende Ijsvogels bij een nestplaats. Volgens mij
viel de inhoud van de dvd in goede aarde gezien
het applaus en de reacties.

Na deze vertoning werd Fred van Klaveren nog

even in het zonnetje gezet. Hij maakte onlangs het

ontwerp voor het nieuwe logo: een Ijsvogel
zittend op een schep voor een nestgang. Het logo

kon direct bij de promotie-dvd gebruikt worden.

Als aardigheidje voor Fred’s bijdrage kreeg hij op

A4-formaat een ingelijst lidmaatschapskaartje van

de ijsvogel werkgroep waarop het logo is

afgebeeld.

Na al deze onderdelen van het programma was er

nog een gezellig samen zijn met een drankje.

IJsvogeCwerkgroep
(gooi en 'Vechtstreek

Eindelijk was het dan zover, het dvd-ei is gelegd!

Op vrijdagmiddag 23 mei j.1. kwamen in de

Infoschuur van het Goois Natuurreservaat circa 45

mensen bijeen om de eerste presentatie bij te

wonen van de instructie-dvd over het maken van

ijsvogelwanden. Onder hen vertegenwoordigers
van de geldschieters van het project (Provincie

Noord-Holland, Landschap Noord-Holland,

Vogelbescherming Nederland, de Nationale

Postcode Loterij en de Paul Fentener van

Vlissingen AD/Natuurprijs). Maar ook enkele

terreinbeheerders van Natuurmonumenten,

natuurlijk veel leden van de ijsvogelwerkgroep,
bestuursleden van de vogelwerkgroep en andere

belangstellenden die ‘iets’ met Ijsvogels hebben.

Ook enkele directbetrokkenen bij de productie

van de dvd, waaronder de producent Onno

Gerritse van het bedrijf ZIEHET, waren present.
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Persbericht

Uit het persbericht dat rondgestuurd is vermeld ik

hieronder voor de volledigheid nog het volgende:
Na de ijsvogelhandleiding is er nu een ijsvogel-

dvd. Op deze primeur is voor het eerst te zien hoe

in de praktijk een bepaalde vogelsoort aan

broedgelegenheid geholpen kan worden. De

instructie- dvd, “Broedwandenmaken voor

ijsvogels”, is gemaakt door Jelle Harder. In zijn

vrije tijd is hij coördinator van de

IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek,

waarvoor hij in 2006 de eerste Paul Fentener van

Vlissingen AD/Natuurprijs won. Zijn grote

ervaring met het maken van broedwandenvoor

Ijsvogels wordt met de dvd nu aanschouwelijk

weergegeven. Op professionele wijze worden vier

manieren in beeld gebracht hoe een ijsvogelwand
is te maken. Twee manieren, een wand afsteken

en een grondwal opwerpen, zijn heel goed uit te

voeren dooriedere vrijwilliger. Bij de andere

twee, een boom omtrekken en een betonnen

keerwand (L-profiel) plaatsen, is professionele

hulp nodig. Vastgesteld is, dat bij het maken van

geschikte broedgelegenheid langs de oevers het

aantal Ijsvogels sterk kan toe nemen. De dvd laat

ook prachtige beelden zien van deze schitterende

vogels. De speelduur is 25 min. Als extra is een

booklet toegevoegd met toelichtende teksten voor

de praktijk. Voor iedereen die graag aan de slag

wil om Ijsvogels aan meer broedplaatsen te

helpen is deze dvd onmisbaar. Hij kost slechts

€ 6,00 incl. verzendkosten.

“Broedwanden maken voor ijsvogels”

DVD gemaakt door Jelle Harder. Speelduur 25 minuten.

Te bestellen doorovermaking van € 6,00 (incl. verzendkosten) op

Postbank 25 29 179 t.n.v. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum.

Vermeld op uw bestelling: IJsvogel-dvd. Noteerook uw adres bij de bestelling!

De dvd wordt zo spoedig mogelijk verzonden.


