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Met het gereedkomen van het jaarverslag 1997 presenteerde de Vogelwerkgroep
Meijendel het 40e jaarverslag in een ononderbroken reeks. Dat dit nu in 1998
gememoreerd wordt, mag geen verwondering wekken, want tussen het afsluiten
van een waarnemingsjaar en de weerslag daarvan in verslagvorm verstrijkt minstens
een half jaar. Mogelijk is dit onderzoek het langst lopende ononderbroken vogelpopulatieonderzoek in ons land. Weliswaar werd in 1952 in de Kennemerduinen al
begonnen met inventarisatie, maar ons is onbekend of er sprake is van jaarlijks
onderzoek. Dit 40-jarig jubileum van het vogelonderzoek in Meijendel is reden om
nu eens niet te komen met tabellen over aantallen vogels of over toe- of afname
van soorten, hoewel het daar natuurlijk wel om begonnen is.
Nu is het een goede gelegenheid iets over de achtergrond van al dat telwerk
in Meijendel te vertellen: Het ontstaan ervan, de ontwikkelingen in het telwerk en
de organisatie, de opvattingen en motivaties van de deelnemers.

Kleine Mantelmeeuw, 3 juli 1929, Schouwen. (FPJ. Kooijmans)

De duinen van Meijendel zijn al lang een studieterrein voor allerlei vormen van
natuurwetenschap. In 1922 is het de Haagse biologieleraar Dr Abraham Schierbeek
die het initiatief neemt tot het Meijendelonderzoek. In 1952 vormt de directeur van

de voormalige Duinwaterleiding het Meijendel-Comité, een adviescollege om
gevraagd en ongevraagd raad te geven over zaken die het natuurbeheer van het
2.000 ha grote duingebied aangaan. Vanzelfsprekend is Schierbeek daar lid van. Hij
is degene die in 1957 voorstelt om het vogelonderzoek te beginnen.
In vooroorlogse jaren was wel wat aan onderzoek op dit gebied gedaan, maar het
was nogal onsamenhangend en van regelmatige waarnemingen was nog geen
sprake. In 1925 publiceert de Vereniging van Vogelbescherming 's-Gravenhage en
Omstreken een boekje van J.P. Bouma, waarin een lijst van broedvogels in het
Duinwaterleidinggebied voorkomt. De daarin gepubliceerde inventarisatie betreft
vooral de jaren rond 1924.
Het Meijendel-Comité gaf Schierbeek's suggestie door aan Henk van Dongen. Deze
was bestuurslid van de Vereniging van Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken en leider van de door hem in 1947 opgerichte vogelwacht. De vogelwacht
bestond uit een groep actieve vogelbeschermers. In parken en bossen waren zij herkenbaar aan een band om de arm.
In de broedtijd hielden zij volgens rooster toezicht waarbij niet geschroomd werd
om publiek op ongewenst gedrag aan te spreken (bijvoorbeeld over loslopende
honden). Dat gaf destijds weinig aanleiding tot onaangenaamheden. Een deel van
de vogelwachters was in het bezit van een bijzondere opsporingsbevoegdheid door
een aanstelling als controleur-vogelwet. De Haagse Vogelbescherming kon met
medewerking van het Duinwaterbedrijf de zilvermeeuwenkolonie in de Kleine Pan
in de broedtijd bewaken door een betaalde kracht die van 7 t o t 4 uur aanwezig
was. Ongewenste bezoekers van de meeuwenkolonie, waaronder eierrapers, kwamen natuurlijk bij voorkeur vóór of na werktijd of op vrije dagen. Op die tijden
werden vogelwachters ingezet. Zij konden beschikken over een seizoensonderkomen; een stevige tent met een laag stro op de grond. In 1950 werd de vogelwacht
ook belast met het "binnen de perken" houden van de meeuwenkolonie. Dit gold
zowel voor het aantal meeuwen als de plaats van vestiging. Staatsbosbeheer stelde
een limiet aan het aantal en de Duinwaterleiding gaf de voorkeur aan één kolonie,
niet aan meer De vogelwachters raakten aldus door het hele duin thuis op hun
zoektochten naar meeuwenlegsels buiten de kolonie.
De wens van het Meijendel-Comité om een vogelonderzoek op te zetten, werd vooral ingegeven door de grote veranderingen die zich in het duin voltrokken door de
aanleg van infiltratieplassen. Daarop richtte zich vooral de aandacht bij het opzetten
van het inventarisatieplan. Het plassengebied werd ingedeeld in kavels en ter vergelijking werden twee gebieden zonder water toegevoegd, de kavels 8 en 12 A.
Zo ontstonden 17 kavels op een oppervlakte van ruim 600 ha, waarbij geschikte waarnemers gezocht werden. De meesten kwamen voort uit de vogelwacht. Een
enkele had daar geen binding mee en in later jaren nog maar weinigen.
Vogelkennis stond voorop bij de aanstelling. De band met de Haagse vereniging
werd losser De waarnemersclub onder de naam 'Vogelpopulatieonderzoek
Meijendel' verzelfstandigde.

Holland's Duinen

nr 33. december 1998

Veertig jaar vogelpupulatieonderzoek

in

Meijendel

In 1958 werd gestart
met de inventarisatie
van de 17 kavels.
Uitdrukkelijk werd het
als een proefjaar gezien.
We zien dan ook dat bij
latere uitwerkingen dit
proefjaar meestal weggelaten wordt. Hoe een
vogelinventarisatie op
flinke schaal aan te pakken, was destijds pionierswerk. Henk van
Dongen werd gesecondeerd door Cees
Regensburg en Piet
Oppentocht. Wat later
Visarend in boom langs Rode Pad 13 augustus 1973.
ook door Joop Ros.
Van de zijde van het
Meijendel-Comité kwam wetenschappelijke ondersteuning van mevrouw Croin
Michielsen, oecologe aan de Leidse Universiteit.
Zij had grote belangstelling voor vogels en kende het duin goed vanwege haar
eigen onderzoek naar spitsmuizen en door het veldwerk van haar studenten. Van
de zijde van het Drinkwaterbedrijf was bij vergaderingen een vertegenwoordiger
van de directie aanwezig. Dat laatste is ook nu nog zo. Richtlijnen voor waarnemers
werden opgesteld. In april en mei moesten wekelijks waarnemingen worden
gedaan, de getallen die daaruit voortkwamen moesten op een lijst worden ingevuld en naar een centraal punt gezonden, waar alles per vogelsoort op kaarten
werd overgenomen. Ook tekende de waarnemer de locatie van de waarneming in
op een terreinkaart van het waterleidingbedrijf (1:2500). Een broedgeval mocht
genoteerd worden als een vogel drie maal op dezelfde plek werd geregistreerd.
Ook buiten het broedseizoen was inventariseren verplicht, wel mocht worden volstaan met een rondgang per twee weken. In de eerste jaren was ook sprake van
gemeenschappelijke tellingen, dat wil zeggen tellingen door alle kavelhouders op
dezelfde tijd. Dit om dubbeltellingen te voorkomen. Het was zonder meer een veeleisende bezigheid voor mensen die dit alles in het weekend moesten doen.
Het bleek dat de lat te hoog lag en toen werden enkele eisen bijgesteld. Het
was de bedoeling dat het vogelonderzoek 10 jaar zou duren. Dan zou besloten
worden of het voortgang zou vinden. Eind 1958 is hierover overleg gevoerd met de
directie van de voormalige Duinwaterleiding, mevrouw Croin Michielsen en de
medewerkers. Besloten werd op dezelfde wijze door te gaan, zo mogelijk voor
wederom tien jaren, maar een dergelijke evaluatie heeft niet meer plaatsgevonden.
In 1973 werd het gebied van het onderzoek aanzienlijk uitgebreid. Een groot
deel van het duingebied werd niet onderzocht en daar wilde men verandering in
brengen. De totale oppervlakte, inclusief de binnenduinrandparken, werden van
kavelnummers voorzien (31 en hoger). In dat jaar werden 19 nieuwe kavels

geïnventariseerd en kwamen er 13 medewerkers bij. De geïnventariseerde oppervlakte steeg tot ± 1.200 ha. Deze forse uitbreiding was mogelijk doordat er een
goed aanbod was van vogelkenners, deels uit het Haagse vogelwereldje, deels uit
een aantal Leidse biologiestudenten. Na het overlijden van Henk van Dongen in
1974 waren het Cees Regensburg en Joop Ros die de zaken voortzetten. Echter ook
de Vinkenbaan eiste veel aandacht. Gelukkig kwam spoedig hulp van de jongere
generatie, namelijk van Bert Regensburg en Eric Wanders. Toch zijn er dan een paar
moeilijke jaren. Cees Regensburg verhuisde. Bert en Eric waren niet in de gelegenheid om alles te regelen. Op den duur liep bijvoorbeeld de verslaggeving achter
Na de aanstelling van Eric Wanders als eerste "groene" beleidsmedewerker bij
de Duinwaterleiding is het Bert Regensburg die vrijwel alleen eind jaren 70, begin
jaren 80 het onderzoek boven water houdt.
In die tijd ontstond ook kritiek op het ontbreken van een goede uniforme telmethode. Er waren wel afspraken, maar ook eigen inzichten werden gevolgd. Niet
voorbij te zien is dat een deel van de waarnemers biologisch geschoold was, wat
inhield dat zij het dus niet altijd met elkaar eens waren. Door te weinig eenheid
van werkwijze, wisseling van waarnemers en het onregelmatig inventariseren van
een aantal kavels was de bruikbaarheid van al het verzamelde materiaal gering. Een
en ander werd nog bevestigd door een speciaal onderzoek van Frank Naber (1984).
Omstreeks 1983 begon het in de groep te rommelen. Landelijk was het Sovon van
de grond gekomen, een samenwerkingsorgaan tussen onderzoeksinstanties en
vogelwerkgroepen. Het Sovon ontwierp een uniforme methode voor vogeltellingen
in de broedtijd (het BMP) dat door heel wat vogelwerkgroepen omarmd werd. Zo
niet direct door alle leden van de toenmalige waarnemersclub.
Een deel was onder meer tegen de Sovon-methode omdat deze vooral gericht
was op het onderkennen van trends en niet allereerst op wat zich aan echte broedgevallen voordeed. De discussie werd beëindigd toen de Duinwaterleiding als voorwaarde stelde dat de Sovon-BMP-telmethode zou worden ingevoerd. Het jaar 1984
zou een overgangsjaar zijn. Er kon nog gekozen worden welke methode gehanteerd werd. Vanaf 1985 gold alleen de BMP-methode. De volgende feiten spreken
voor zich: in 1983 werden door 31 waarnemers 39 kavels geïnventariseerd. In 1984
gebruikten 13 waarnemers de BMP-methode voor 15 kavels. In 1985 waren er 15
waarnemers voor 19 kavels. De helft van de inventariseerders had afgehaakt.
In 1985 kwam onder leiding van Nora Kösters en enkele anderen een herstructurering tot stand. De organisatie en de werkwijze werden opnieuw vastgesteld.
Het statuut en de regels werden door de deelnemers onderschreven. De 'Vogelwerkgroep Meijendel' was ontstaan. Vanaf 1985 tot heden is het een redelijk
stabiele groep van ongeveer 25 actieve leden. Vanaf 1985 werd door deskundigen
van het bureau Duin en Kust gewerkt aan de verwerking van al het vanaf 1959 verzamelde materiaal.
Men was van mening dat toch een poging gedaan moest worden om al die
gegevens van voor 1984 te verwerken. Een subsidie van het Prins Bernhard Fonds
was daarbij zeer welkom. Pleitbezorgers waren onder meer enkele leden en oudleden van het Meijendel-Comité. Het lukte toch lijn te brengen in de weerbarstige
materie. In 1990 verschijnt het boek 'Ontwikkelingen in de Broedvogelbevolking
van Meijendel' van G. van Ommering en J.N.C. van der Salm. De verschijning van dit
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boek was een kroon op het werk van vele vrijwillige inventariseerders.
In de 40 jaar van het vogelonderzoek werd door ongeveer 80 personen deelgenomen aan het inventarisatiewerk. Sommigen bleven kort, een jaar of twee, anderen
heel lang. De langstblijvende kwam tot 38 jaar
De tijd die een deelnemer aan het onderzoek moest besteden is onder meer
afhankelijk van de kavelgrootte en het al of niet deelnemen aan tellingen buiten het
broedseizoen. Een schatting voor een tegenwoordige waarnemer die ook buiten het
broedseizoen meewerkt, kan er als volgt uitzien: broedvogeltellingen: 40 velduren,
overige tellingen: 21 uur, verwerking gegevens/administratie/kaarten: 15 uur. Totaal
ten minste 76 uur
Voor dit werk krijgt de inventariseerder een toegangsvergunning voor een prachtig
duingebied dat deels niet vrij toegankelijk is. Die beloning kan een motivatie zijn
voor deelname aan het onderzoek. Voor nieuwe waarnemers, die tegenwoordig
overigens moeilijker te krijgen zijn dan in de eerste 25 jaar van het onderzoek, kan
het de grootste aantrekking zijn. Zeker is dat het bij de meeste deelnemers anders
ligt. Als je eenmaal begonnen bent met dit werk gaat nieuwsgierigheid een rol spelen. Hoeveel nachtegalen zitten er dit seizoen in 'mijn land?'. Hoeveel dodaarzen in
de plas? Waarom meer of minder dan vorig jaar? Het aantal vragen is legio, het
aantal bevredigende antwoorden altijd minder en zo blijf je bezig.
Daarnaast is er nu evenals in 1958 een behoefte om bij te dragen aan bescherming van het duingebied. Een doelstelling die ook is opgenomen in het statuut van
de vogelwerkgroep. Het duin lijkt door de functie als waterwingebied onaantastbaar. Tegelijkertijd wordt de strijd om ruimte steeds heviger. Een randje hier of daar
afknabbelen is toch niet zo erg? Komen er weer plannen voor extra fietsroutes
door het gebied?
In de aanloop naar de verkiezingen van 1998 zei een belangrijk landelijk politicus in een televisie-uitzending toen het over een ondergronds traject van de HSL
ging: "Er is daar alleen maar gras en water". Dat "alleen maar" stak. Komt er straks
een beleidsbepaler die zegt: "Daar is alleen maar zand en helm", als hij of zij het
over de duinen heeft? Zoiets hopen wij te voorkomen. Men moet de waarde weten
of kunnen weten. Daarom al dat getel!

—

Tot slot

In de 40-jarige periode 1958-1997 werden in het geïnventariseerde deel van het
duin ruim 185.000 broedparen geregistreerd (exclusief de meeuwen in de kolonies).
In archieven is het w a t waar en hoeveel te vinden.
Wij hopen er nog heel wat aan toe te voegen.
Voorlopig zeggen we: "We maken de 50 jaar vol. Hoe langer zo'n onderzoek
duurt, hoe waardevoller het wordt".
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