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NOORDKANT AMSTERDAMSE BOS - NATUURRESERVAAT? II 

Reactie van de Vogelwerkgroep op het voorstel van A.J. Cnoop Koopmans om 
de polder Meerzicht in een natuurreservaat te veranderen (zie voor het 
voorstel De Gierzwaluw 25, pag. 87). 

De Vogelwerkgroep en de ANR ondersteunen van harte uw voorstel de polder 
Meerzicht tot reservaat te bestempelen. Vooral het samenvoegen met het 
Oeverlandenreservaat levert een mooi aaneengesloten terrein op, waar vo
gels een rustplek kunnen vinden binnen het drukke stedelijke gebied. 
Ook in de doelstelling om een karakteristiek stukje polderland te bewaren 
kunnen wij ons vinden. 
De Vogelwerkgroep Amsererdam doet al sinds zijn ontstaan veel onderzoek 
aan de vogels in er rond het Amsterdamse Bos en nog steeds worden jaarl"ks de 
broedvogels van wat wij de 'Noordkant van het Amsterdamse Bos' noemen geinven
tariseerd. 

Wat het beheer betreft voelen wij het meest voor een weidevogel-reservaat, 
waarbij een verschralend beheer wordt toegepast zoals u onder mogelijkheid B 
noemt. 
Enkele leden van onze VWG menen vastgesteld te hebben dat er niet langer vee 
graast opce weilanden. Als dat zo is, is een direkt beheer noodzakelijk. 
Vooraleen planning is van belang; tot nu toe wordt er naar ons gevoel 'maar 
wat gedaan'. In de eerste één á twee jaar dat er geen vee graast mag het ter
rein wel drie maal per jaar gemaaid worden, omdat de bodem nog zeer voedsel
rijk is. Daarbij moet men zeer goed rekening houden met de vogels, zowel wat 
tijdstip betreft, als wat maaiwijze betreft (o.a. van het midden uit, zodat 
nog niet vliegvlugge jongen naar buiten toe kunne wegvluchten). Later kan men 
volstaan met éénmaal rollen zeer vroeg in het seizoen en éénmaal maaien na het 
broedseizoen, 

Om het terrein voor verschillende vogels aantrekkelijk te maken kan men denken 
aan verschillende waterniveau's. Door het stelsel van sloten is dat eenvoudig 
te bereiken, Als het water dat van de Nieuwe Meer wordt ingelaten (en voedsel
rijk is) pas achterin het terrein over het land gelaten wordt is het door de 
circulatiealvan betere kwaliteit daarvoor - op den duur kan men denken aan 
een waterpomp of waterzuivering. Daartoe kan het nuttig zijn een onderzoek te 
doen naar de bodemhoogtestructuur. 
In het terrein moeten de slootkanten glooiend zijn, niet steil, dat vergemakke
lijkt het voedselzoeken voor vogels. 
Het terrein zou zo min mogelijk verstoord moeten worden. Dat houdt in dat wij 
een pad er dwarsdoorheen ten zeerste afwijzen. Ook moet men letten op illegale 
betreding, zoals die onlangs mogelijk was (of nog is) door middel van de tak
ken van omgewaaide bomen. 
Als men de recreatie rond de boerderij Meerzicht concentreert - met eventueel 
wat rondlopend(zeer) kleinvee, kan de rest van het terrein ontzien worden. 
Vanaf de weg buitenom heeft men goed zicht op alles wat er zich afspeelt. 
Rust binnen het terrein komt op de eerste plaats. Als er al een observatiehut 

oet komen pleiten we voor een voorziening aan de zuidrand van het gebied -
nodig is het echter niet. 

Zoals u al aangeeft is al met beperkte financiële middelen een goed beheer 
van het gebied mogelijk. Wij vinden het allerbelangrijkst dat er een beheersplan 
komt al is het nog zo minimaal. Het gebied mag niet verwaarloosd worden, Op 
den duur kan men dan een maximaal plan opstellen, er is aan verschillende kan
ten nog wel subsidie te krijgen (bijv. relatienotagebied, antivandalisme-, 
educatieve- en werkgelegenheidsprojecten). Tevens geeft u al een aantal samen
werkingsverbanden aan met diverse educatieve en natuurbeschermingsinstellingen. 
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Wij gaan hier niet zo gedetailleerd in op de plannen, maar binnen onze Vogel
werkgroep is voldoende deskundigheid voorhanden om u op specifieke punten te 
adviseren. Wtj zouden het dan ook zeer op prijs stellen als we bij de verdere 
voorbereiding en uitvoering betrokken zouden worden. Dat geldt eveneens voor 
de ANR. 

Als Vogelwerkgroep hebben we echter nog een wens ten aanzien van de Polder 
Meerzicht. Binnen de vereniging is een bioloog die een zogenoemde ringvergun
ning heeft. Wij zoeken al enige tijd naar een gunstige plek in de regio Amster
dam voor een ~esche:iden) ringstation. Dat moet een plaats zijn waarvan o.a. de 
omgeving in de loop der tijd weinig verander met het oog op langlopende onder
zoeken. Daarnaast moet de plaats nog aan een aantal andere eisen voldoen en 
daarom zou deze plek ideaal zijn. Dit is wellicht een goed tijdstip u te vragen 
deze mogelijkheid te overwegen. Als vogelwerkgroep zijn we altijd verbonden ge
weest met het Amsterdamse Bos en zoals we al schreven maken we jaarlijks een 
verslag van de broedvogels in de Polder Meerzicht. Een ringstation zou een 
grote aanvul.ling betekenen op de mogelijkheden .de vogelbevolking van Amsterdam 
en ook de betekenis van Amsterdam voor de vogels te bestuderen. 

Namens het bestuur van de Vogelwerkgroep, Annelies RÖmer 
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Huiszwaluwtelling 

We willen dit jaar gezamenlijk de Huiszwaluwen in de regio gaan tellen. 
Zaterdag 27 lijkt daarvoor een geschikte dag. Per fiets zullen enkele routes 
worden gereden in de gebieden waar we de nesten van deze vogels nog kunnen 
aantreffen, Wie nog fietsen kan telt mee: een gezellig uitje met een doel! 
Opgeven bij Annelies RÖmer (191515). 

Fenologie onderzoek 

Denkt u eraan de lijst met eerste voorjaarswaarnemingen na 1 juli op te 
sturen aan D.J.Tang, Leidsegracht 18 te Amsterdam. 

Atlasprojekt 

Enige tijd terug hebben de meeste leden in de regio een handleiding gekregen 
voor een atlasprojekt in Amsterdam e.o. Hebt u de broedgevallen in uw kilo
meterblok kunnen vaststellen? Het kan niet anders dan dat een aantal leden 
niet het juiste kaartje hebben ontvangen, laat u dat in zo8n geval even weten. 
Vragen op- en aanmerkingenkunt u kwijt bij Joop Buker (152766) of bij Roy de Haas 
(170082). Zij kijken ook uit naar de ingevulde waarnemingslijsten. 


