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AVIFAUNA VAN WEST-NEDERLAND 

Op donderdag 8 juni j.l. werd in Delft een bijeenkomst gehouden, waar 
veldornithologen uit alle hoeken van de provincie besloten te gaan werken 
aan een avifauna van West-Nederland. Na de "broedvogels van Noord-Nederland- 
Noord" en de Avifauna van Midden-Nederland", lag het voor de hand ook het 
dichtstbevolkte deel van ons land te inventariseren. 
In verband met wegenaanleg, stadsuitbreiding e.d. is het van groot belang 
te weten welke gebieden grote ornithologische waarde hebben. Dat ook door 
de Provinciale Waterstaat dit wordt beseft, blijkt wel uit het feit,dat 
deze dienst een paar duizend gulden subsidie heeft toegezegd. 
Het is de bedoeling, dat West-Nederland kwantitatief geïnventariseerd 
zal worden, evenals dit in Midden-Nederland gebeurd is. De verkregen 
gegevens kunnen dan later ook gebruikt worden voor een atlas-project 
waarbij alleen maar gekeken wordt of de soort in de desbetreffende vier- 
kante kilometer broedt. 
Dat deze inventarisatie een tijdrovende zaak wordt, zal duidelijk zijn. 
In alle gebieden zal echt geteld moeten worden. Voor grote uitgestrekte 
landschappen,zoals graslandpolders, zal met proefvlakken van 50-100 ha 
gewerkt kunnen worden, maar meestal is deze methode niet hanteerbaar 
vanwege de verscheidenheid van landschapstypen. 
Het gebied dat we willen bestrijken, sluit aan bij het gebied dat al in 
de eerder genoemde publicaties is geïnventariseerd. Helaas ziet het er 
naar uit, dat de Zeeuwen niet mee willen doen, hoewel daar enkele goede 
vogelwerkgroepen zijn. 
Een probleemgebied vormt Goeree-Overflakkee, waar geen enkele actieve 
vogelaar woont. Gedacht wordt hier in mei iemand fulltime aan het werk 
te zetten, mogelijk dankzij de subsidie. 
Op de vergadering in Delft is ook een voorlopig bestuur gevormd die het 
coördinerend werk zal moeten verrichten. Namens onze regio zit J.A.J. Vink 
in het bestuur, dat onder voorzitterschap staat van J. v.d. Straaten, die 
zijn sporen op inventarisatiegebied (o.a. kwartelkoning) ruimschoots 
verdiend heeft. 
Voor de komende jaren zal onze groep actieve waarnemers haar gezichts- 
veld moeten uitbreiden tot buiten het duingebied. 
Immers het gebied, dat door onze vereniging geïnventariseerd moet worden, 
strekt zich uit tot voorbij Leiden. 
De komende winter zal er een plan opgesteld moeten worden om onze regio 
binnen een paar jaar goed te inventariseren, 
 

J. van Dijk 
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Excursie Knardijk  
Het volgende verslag is geschreven door de jongste deelnemer  
Arie-Cornelis Cramer. 
De tekeningen zijn van P. Lissenberg 
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Om ongeveer zes uur vertrokken we met twee personenauto’s en een busje  
naar de Knardijk. Er waren 17 man present. Over Rijnsburg gingen we  
naar Oegstgeest en toen de rijksweg af richting Amstelveen. Daarna  
volgden we de weg tot Muiderberg. Ter hoogte van Naarden zagen we de  
eerste aalscholvers over vliegen in de richting van het IJsselmeer. 

 
 
 
 
 

 

Vervolgens reden we de brug bij Muiderberg over 
en vervolgden onze weg over de dijk richting 
Nijkerk. Langs de dijk stonden verschillende 
torenvalkkasten. En bijna op iedere kast zat een  
torenvalk (soms wel twee). Het was erg mooi en  
we bereikten het aantal van 19 torenvalken.  
Inmiddels begon het te regenen. Aan de andere 
kant van de dijk zagen we verschillende watervo- 
gels zoals: reigers, wintertalingen, slobeenden, 
kuifeendjes, een paartje krooneenden en sterntjes 
(visdiefjes). Toen we even uit de wagen stapten  
hoorden we een snor en zagen we een rietgors.  
Wat verder op de dijk zagen we de eerste bruine  
kiekendieven (het waren er twee) boven het riet 
zweven. Een tijdje daarna werd ondanks het slechte 
weer toch besloten naar het bos te gaan. Meester 
van Dijk had gezegd dat er een vriendelijke freule 
woonde, maar er was alleen een boze baron, die 
ons geen toestemming verleende naar het bos te 
gaan. Toen mijnheer Baalbergen bij de baron was 
zagen wij een boomklever. De baron zij ons dat we  
naar een ander gedeelte van het bos moesten gaan  
dat wel was opengesteld. In dat gedeelte was niet  
veel bijzonders te zien, daar het regende. Via 

Harderwijk keerden we dan ook terug naar de Knardijk. Langs de Knardijk 
lagen verscheidene plassen, daarin zaten: Kluten, slobeenden, winterta- 
lingen, grauwe ganzen, smienten, enz. Op de dijk zagen we 27 bruine 
kiekendieven. 
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De zeearend hebben we niet gezien. Door het koude weer kregen we  
trek in soep en besloten naar een restaurant te gaan in de rich- 
ting Muiderberg. Onderweg naar het restaurant zagen we. een groep  
van een vijftig tot zestig aalscholvers en nog drie grote zaag- 
bekken. 

 
 
Na de soep gingen we terug naar huis. Het laatste stuk van de dijk 
bracht ons nog een paar groepen toppereenden en verschillende tafel- 
eenden. En toen gingen we via Amstelveen en Schiphol over de Rijks-  
weg in de richting Noordwijk. Ondanks het slechte weer was het  
toch een zeer geslaagde excursie. 
 

 
  




