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Van de redactie
We zijn trots u weer een heel bijzonder nummer van de Fitis te kunnen aanbieden. 

Een blad vol wetenswaardigheden, verslagen en nieuws. Want er wordt nog steeds 

hard gewerkt binnen de Vogelwerkgroep. Allemaal leden, die bevangen zijn door het 

vogelvirus en die een bijdrage leveren om zoveel mogelijk mensen te laten genieten 

van al het schoons en moois dat rond ons hoofd vliegt.

Fred Cottaar komt met een mooi inhoudelijk verslag van een jaar lang tellen in de 
Houtrak. Al tijden een bijzonder gebied, waar tal van soorten zich thuis voelen of 
zich thuis zijn gaan voelen, nadat de mens ter plekke wat gunstige voorwaarden 
heeft geschapen. Dat laatste gaat overigens gewoon door. Staatsbosbeheer heeft 
plannen om een deel van het gebied natuurvriendelijk in te richten. Als ze nou het 
verslag van Cottaar lezen, krijgen ze vast een paar goede ideeën om dit gebied nog 
aantrekkelijker te maken.

Tom van den Boomen heeft in het vorige nummer uitvoerig verslag gedaan over wel 
en wee van ‘zijn Hekslootgebied’, waar hij 30 jaar actief is geweest. Nu het tweede 
deel van zijn beschouwing, dat handelt over de vogels in de Heksloot. In nummer 3 
volgt dan nog een verslag van Jan Meijer van jaar rond tellingen gedurende de  
afgelopen drie jaar in de Hekslootpolder.

Minder blije geluiden komen er uit de AWD, waar nogal fors is ingegrepen in oude 
houtbestanden. Ook de wijze waarop de vermaledijde prunus is bestreden, heeft 
menigeen dwars gezeten. Een en ander heeft vooral de roofvogels weinig goed ge-
daan, zo laten Fred en Henk-Jan Koning, die al een mensenleven lang roofvogels 
tellen in de duinen, in een doorwrocht verslag doorklinken.

Het is eigenlijk bizar dat je als vogelliefhebber zo vaak moet ageren tegen plannen 
die de natuur geweld aandoen, die vogels minder kansen geven, of om overtredin-
gen van de flora- en faunawet aan te kaarten. Onze natuurbeschermingscommissie 
blijft onverminderd waakzaam ten aanzien van zaken, die niet door de beugel kun-
nen. En daar hebben we de hulp van onze leden hard bij nodig.
Lees bijvoorbeeld ook de schrijnende bijdrage van onze columnist Rob Buiter. Die 
stuitte op een keur van vrije vogels opgeborgen in piepkleine tentoonstellingskast-
jes. En dat neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een andere soort vogelliefheb-
bers noemt dat ‘wildzang’ en wil die zang het liefst vanuit een kooitje horen. Daar-
tegen optreden is nauwelijks mogelijk.

Geef ons maar de vogel die in het wild zijn mooie gezang laat horen. Daarvoor heb-
ben we vanaf nu een nieuwe rubriek ‘Mijn favoriet’. Vertel uw meest emotionele 
gewaarwording, waardoor u uw leven lang een fascinatie voor vrije vogels heeft ge-
houden. Wij kunnen niet wachten om al die mooie bijdragen te kunnen plaatsen.

Veel plezier met dit nummer


