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Werkgroep Stadsvogels
De activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar
Het afgelopen jaar was al weer het tweede jaar van de werkgroep. Met veel plezier hebben we ons bezig
gehouden met van alles en nog wat dat een relatie heeft met onze stadsvogels. Het afgelopen jaar heeft vooral
in het teken van de gierzwaluw gestaan. Met diverse projecten hebben we her en der in de Zaanstreek de
nestgelegenheid voor deze bijzondere vogel behoorlijk kunnen uitbreiden. Je kunt wel stellen dat het voor ons
het jaar van de gierzwaluw was in plaats van het landelijke “SOVON” jaar van de Spreeuw. Verder is het weer
gelukt om de Zaanse Mussentelling te organiseren en heeft kunstenaar Frits-Jan Maas voor ons twee
stadsvogelposters gemaakt. De eerste serie is klaar en daar is iedereen enthousiast over. En last but not least:
We hebben onze eigen Facebookpagina gelanceerd. => facebook.com/stadsvogelwerkgroepzaanstreek. Hierop
zijn alle activiteiten van de werkgroep te volgen. Inmiddels zijn er al ruim 100 volgers! Volgt u ook?
De samenstelling van de werkgroep is als volgt:
Werkgroepleden: Lilian Bakker, Ben van Poecke en Nynke Sminia, Henriette Nool en Arjan van Poecke. Jeroen
Buijs is het afgelopen jaar gestopt als lid van de werkgroep en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Er zijn
geen nieuwe leden bijgekomen. Het komende jaar kunnen we daarom een nieuw lid voor de werkgroep goed
gebruiken. De werkgroep komt vier maal per jaar bij elkaar.
Wat was de doelstelling/verwachting voor het afgelopen jaar en is het gelukt dit te bereiken ?
Aan het einde van 2013 hadden we de volgende punten voor 2014 bedacht:
1: Afronden van de stadsvogelposter, 2: mussen tel actie in april, 3: proberen een plek te vinden voor het
plaatsen van een spreeuwenkast met camera, 4: contacten met de gemeente Zaanstad, 5: samen met de
Gierzwaluwbescherming Nederland/afd. Zaanstreek een leuk project uitvoeren, 6: de populatie van de
stadsvogels in de Zaanstreek in beeld krijgen door tellingen.
De stadsvogelposter is inmiddels klaar en de NME Zaanstreek heeft deze op genomen in het lesprogramma. Dit
krijgt in 2015 een vervolg. Met succes is de mussentelactie het afgelopen jaar weer uitgevoerd. Een oproep in
de krant om tellers voor de laatste wijken te vinden leverde een hoop reacties op waardoor uiteindelijk voor
iedere wijk in de Zaanstreek een mussenteller is gevonden. De resultaten van de telling zijn helaas minder
succesvol. Daarover is meer te lezen in de laatste Kieft. Het is gelukt om op twee plaatsen in de Zaanstreek een
spreeuwenkast met camera te plaatsen voor onderzoek. Bij een kast zijn zelfs twee broedsels uitgevlogen. De
jongen zijn geringd door Kees Boer van de werkgroep Roofvogels en Uilen. Er is veel overleg met de gemeente
geweest het afgelopen jaar. Dat ging van de spreeuwenoverlast bij de Vermiljoenweg tot het beheer van de
openbare ruimte. De werkgroep heeft op het stadhuis een presentatie gegeven over stadsvogels en de manier
waarop de gemeente met eenvoudige maatregelen in het beheer een positieve bijdrage kan leveren. Ten slotte
willen we weten hoe het met de stadsvogels gaat door tellingen uit te voeren. Hiervoor ontbreekt de
capaciteit. We moeten het hebben van bestaande gegevens als de tuinvogeltelling en het Meetnet Urbane
Soorten van SOVON.
Wat is de doelstelling (wat zijn de plannen) voor het komende jaar ?
Het komende jaar gaan we samen met de NME Zaanstreek basisscholen bezoeken, een les verzorgen en
stadsvogelposters aanbieden. Daarnaast in april weer de traditionele Zaanse Huismussentelling en staat het
overleg met de gemeente Zaanstad weer hoog op onze lijst. Ten slotte willen we volgend jaar een project
verzinnen om de bewoners van Zaanstad wakker schudden en er voor zorgen dat meer mensen beseffen dat
het belangrijk is dat tuinen vogelvriendelijk worden ingericht.
Arjan van Poecke

Jaarverslag Excursiecommissie 2013 - 2014
Activiteiten
De start van het excursiejaar 2013-2014 begon op 5 oktober 2013 met een excursie naar het Bergerbos en de
Rijnstrangen op en over de grens van Duitsland, gevolgd door nog zes excursies naar de volgende
bestemmingen:
•
De noordkop van Noord-Holland en de waddenkust;
•
De Amsterdamse Waterleiding Duinen.
In 2014
•
•
•
•
•

De Ganzen excursie in Zuid West Friesland;
De Zuid-Hollandse eilanden;
Een rondrit over Texel;
Het Fochteloërveen in Drenthe;
De drie daagse excursie naar het Lauwersmeer gebied en Oost Groningen .

De excursie naar het Fochteloërveen, die in 2013 niet doorging omdat na contact met de Vogelwerkgroep
Fochteloërveen ons werd verteld dat er geen (Kraan)Vogel was te zien. Alle waterpartijen waren volledig dicht
gevroren. Op zaterdag 12 april 2014, met ideale weersomstandigheden, kon de excursie wel doorgaan.
Even wat cijfers: Het totaal aantal deelnemers dit excursieseizoen: 183, dus een prima bezetting en opnieuw
een aantal nieuwe deelnemers die zijn doorgestroomd vanuit de cursus. Uitschieter was de excursie naar Texel
met 33 deelnemers.
Samenstelling
Excursieleider: Arie Klut met assistentie van Frits Schuster. Aanmeldingen komen binnen bij Arie Klut en Frits
Schuster.
Doelstelling 2014 en 2015
Doelstelling van de excursiecommissie is het organiseren van voor iedereen aantrekkelijke verenigingsexcursies
en weekends naar vogelrijke gebieden binnen Nederland. Buitenlandse excursies worden in beperkt aantal
georganiseerd met hulp van andere leden. Voor 13 t/m 17 mei 2015 is in samenwerking met het bestuur en
Emile Dirks een 4 daagse reis naar Helgoland georganiseerd.
Alhoewel afhankelijk van de weersomstandigheden proberen we, als er geen gevaar is om de weg op te gaan,
toch de excursies zoveel mogelijk door te laten gaan. Tevens proberen we zo veel als het kan te carpoolen om
de kosten dragelijk te houden. We stellen het op prijs om zoveel mogelijk cursisten en nieuwe leden
enthousiast te maken voor de excursies.
Arie Klut en Frits Schuster

Activiteiten Jeugdvogelclub 2014
Zondag 12 jan 9.00-12.00 uur: Vogels spotten, nestkastjes timmeren en vogelvoer maken in de Heemtuin. Met
17 kinderen was het een geslaagde ochtend.
Zondag 2 feb 9.00-12.00 uur:
Lezing over uilen en braakballen uitpluizen. Zelf was ik op vakantie en weet niet hoeveel kinderen aanwezig
waren.
Zondag 2 maart 8.30-13.00 uur: Fort Krommeniedijk
Met 12 kinderen hebben we een leuke rondleiding gemaakt en heel veel vogels gezien dankzij de leden van de
VBWZ.
Zondag 6 april 9.00uur-12.00 uur: Vaartocht door het Oostzanerveld.
Met 10 kinderen, onder leiding van Rolf van SBB, hebben we een koude, natte maar erg leuke
vaartocht door het gebied gemaakt.
Zondag 25 mei 9.00-14.00 uur: Eco-Bolderkar tocht door de Oostvaardersplassen
Met maar liefst 19 kinderen en 4 volwassenen hebben we een mooie tocht door het gebied gemaakt.
Daarna nog een korte wandeling gemaakt en moe maar voldaan naar huis gereden.
EXTRA zaterdag 14juni: Kerkuilen ringen
De WRU zorgde voor een mooie les over het ringen van Kerkuilen
EXTRA Zondag 15 juni 7.00-11.00 uur: Vroege vogels excursie in het Twiske.
Met 10 kinderen genoten van de vroege vogelzang .
EXTRA Zondag 22Juni 10.00–13.00 uur: Vissen excursie in het Wormer en Jisperveld.
Onder leiding van Jeroen, 8 kinderen deden mee .
Zondag 7 sept 8.30-13.00 uur: Excursie naar het vogelringstation in de bossen bij Castricum.
Met 14 kinderen, Jurrian Boutsma als begeleiding en de leuke uitleg van de mensen van de vinkenbaan
was het een hele leuke excursie.
Zondag 26 okt 9.00-12.00 uur: Vogels kijken en wandelen in het Vijfhoekpark
Met 9 kinderen lekker gewandeld door het park en de koeienpoep!!!
Zondag 9 nov 9.00-11.30 uur: Wandelen door de Kalverpolder.
Deze keer met 10 kinderen over het laarzen/modderpad gelopen en nog een extra bezoekje aan de Zaanse
schans gebracht.
EXTRA zaterdag 22 nov: Bosuilen excursie onder leiding van Arend de Jong in de omgeving van Johanna`s hof in
Castricum. In totaal waren er ca 30 deelnemers, ouders en kinderen, een groot succes.
Zondag 7 dec 8.30-12.30 uur: Amsterdamse waterleiding Duinen.
Door de sinterklaas drukte waren er 10 kinderen en we hebben een ijsvogel gezien!!!!

Ellen Tanger

Werkgroep Oeverzwaluwen
Samenstelling werkgroep
In 2014 is de samenstelling van onze werkgroep ongewijzigd gebleven en bestond uit de werkgroepleden
Emmy de Vries, Paul Bakker, Henk Harrewijne, Arie Klut, Rob Koeman, Dick Prins, Han Nool, Tom Swart en Ed
Staats (voorzitter).
Activiteiten 2014
De werkgroep draagt zorg voor het jaarlijkse onderhoud van onze broedwand in Het Twiske en het doen van
tellingen naar de broedresultaten in de gehele Zaanstreek.
Naast de bezetting van de wand in Het Twiske zijn ons geen andere plaatsen bekend geworden alwaar in 2014
oeverzwaluwen hebben gebroed. Over de broedwanden op het golfterrein in de Wijde Wormer en die bij De
Poelboerderij is ons voor wat betreft de onderhoudstaat niets bekend.
In dit verslagjaar hebben we nog enkele (mail)contacten gehad met Rijkswaterstaat Haarlem inzake de al vele
jaren verwaarloosde oeverzwaluwwand in het natuurproject bij Buitenhuizen. Er is helaas opnieuw geen enkele
voortgang geboekt. Niet alleen is de oeverzaluwwand vanaf de oplevering van het project in 2004 – dus nu tien
jaar geleden... -- onbruikbaar, ook de staat van onderhoud van de slikranden, het wandelpad en de rietstroken
is ver beneden peil.
Nadat begin maart een aantal werkgroepleden onze oeverzwaluwwand in Het Twiske weer broedgereed
hadden gemaakt, arriveerden de eerste oeverzwaluwen vrij vroeg (rond 23 maart). Vanaf week 18 (30 april) is
er tot 8 augustus door de werkgroepleden wekelijks geteld bij de wand. Het uiteindelijke resultaat was: 43
eerste en 29 tweede broedsels.
Helaas was dat een lager aantal dan in 2013, toen resp. 59 en 35. Wij verwijzen u verder voor alle informatie
over het broedseizoen 2014 naar het in de Kieft van december geplaatste verslag.
Op 5 november gingen 5 werkgroepleden samen met Twiske-medewerker Marco Woudstra opnieuw naar de
wand om deze winterklaar te maken. Tevens werd de lengte van de gebruikte 43 gaten weer eens opgemeten;
de gemiddelde lengte bedroeg 76 cm, de langste gang was 120 cm. Een verslagje hierover verschijnt in de Kieft
van maart 2015.
Infopaneel
In december werd bij Het Twiske nieuw informatiemateriaal voor het infopaneel bij het kijkpunt aangeleverd.
Ook de achterwand bleek vernieuwd te moeten worden. Nog in diezelfde maand werd alles geheel in orde
gebracht en zag het paneel er weer uitstekend verzorgd uit met veel meer foto’s en korte informatie over
meerdere activiteiten van onze vereniging. Uiteraard is er ook info over het laatste broedseizoen opgehangen.
Dank
De samenwerking met Marlies van Huis en Marco Woudstra van Het Twiske was opnieuw voortreffelijk,
waarvoor onze hartelijke dank!
2015
Het blijft uitermate kwetsbaar dat ‘we’ in de Zaanstreek maar één goede broedlocatie voor de oeverzwaluwen
hebben. Het streven blijft er op gericht om nog minimaal één goede broedwand te krijgen. Er zijn erg prille
ideeën om bij de nieuwe waterberging aan de Noorderweg in de Wijde Wormer een broedwand aan te leggen
in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Of de wand bij Buitenhuizen ooit
nog geschikt wordt voor oeverzwaluwen…..
Vanaf november zijn enkele werkgroepleden in overleg met Het Twiske voor de aanleg van één of twee
ijsvogelwandjes in de nabijheid van de oeverzwaluwwand.
Ed Staats

Werkgroep Oostzanerveld en de wetlandwacht van Het Twiske en Oostzanerveld
Samenstelling werkgroep:
De leden van deze werkgroep zijn Henk Harrewijne Ed Staats, Jan Onrust en Bernard Ebbelaar ( tevens
wetlandwacht van het Oostzanerveld en Het Twiske).
Activiteiten en contacten in 2014
In diverse overlegstructuren is er over het beheer en de toekomst van het Oostzanerveld gesproken. Met
Staatsbosbeheer, gemeente Oostzaan, Stichting Vrienden van het Oostzanerveld, politieke partijen uit
Oostzaan, Vogelbescherming Nederland, Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken en boeren zijn
contacten onderhouden. Het resultaat van het overleg in de raad van Toezicht van het Oostzanerveld is
zichtbaar geworden. Veel bomen en bosjes zijn verwijderd. Rietpercelen waar een aantal jaren niets aangedaan
is, zijn opgeknapt. Het Valkenven is nu bomen vrij en het molentje is weer duidelijk zichtbaar. Het beeld hier bij
het Valkenven is weer conform met het infobord van Staatsbosbeheer.
Vrijwillige natuurwerkgroep
In de Kieft van 2014 hebben verschillende verslagen gestaan over het werken in het veld. Hier wordt naar deze
verslagen gewezen.
Inventarisaties
De wintertelling heeft alleen plaatsgevonden in het noordelijke deel van het veld. Voor het zuidelijke deel is na
het stoppen van Henk Harrewijne geen teller meer gevonden. De molen ploeg van Rob Koeman heeft het
weidemolentje in het Valkenven geïnspecteerd. In 2015 moet er één en ander aangebeuren.
Voor 2015
Al eerder is door ons beweerd dat er een zonering in het veld moet komen. Deze constatering kon afgeleid
worden uit broedvogeltelling uit het verleden. Na de schouw van Staatsbosbeheer van hun percelen( waar wij
bij aanwezig zijn geweest) is er een zonering in het zuidelijk deel vastgesteld. Ten zuiden van de Klaas
Gortersloot wordt ingezet op weidevogels. Alle bosjes van SBB zijn weggehaald, alleen de particuliere bosjes
staan er nog. Ten Oosten van De Reef wordt beheerarm. De NW-hoek is aangewezen voor veenmosrietland.
Wetlandwacht Oostzanerveld en het Twiske.
Veel activiteiten van de wetlandwacht voor het Oostzanerveld lopen samen met de Werkgroep Oostzanerveld.
Zie hierboven.
In het Twiske is een groep die overleg pleegt met de beheerders van het Recreatieschap het Twiske. Leden van
deze groep zijn de wetlandwacht, de molenaar, de beheerboer. De bijenstalhouder, IVN het Twiske en de
beheerders van het recreatieschap. Vanuit de Vogelwacht “Zaanstreek” zijn er zeer goede contacten met de
beheerders. Er wordt samengewerkt in het onderhoud van de oeverzwaluwwand. Tijdens de
beheerwerkzaamheden zijn ook een paar ijsvogelplekken gecreëerd. Op één plek is een broedgeval
vastgesteld. Door verstoring van fotograven is dit legsel mislukt. De hoop is dat door goed beheer van de
nieuwe mensen van de zorgboerderij de weidevogels weer een impuls krijgen.
Zaandam, 24 jan. 15
Bernard Ebbelaar
Ed Staats

Werkgroep Polder Westzaan
Ook in 2014 is de werkgroep actief geweest in de polder zelf. In samenwerking met OBW zijn er weer
maandelijks (op de zomermaanden na) werkochtenden georganiseerd. Staatsbosbeheer heeft de leiding tijdens
deze werkochtenden en wij verwijderen gemaaid riet en beginnende boompjes.
Ook het afgelopen jaar is er door de boomgaard ploeg weer veel werk verzet. Niet alleen in de boomgaard,
maar ook in de Reef en het Guisveld. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van riet en veel
boomopslag.
Ook dit jaar heeft zich weer spontaan iemand bij ons gemeld voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
polder waardoor onze ploeg nu uit 13 personen bestaat.
Twee leden van de werkgroep hebben een cursus Bosmaaier gevolgd en dit succesvol met een certificaat
afgesloten.
Afgelopen jaar werd onze molenploeg geconfronteerd met het plotselinge overlijden van onze collega Wim de
Wever. Wij hebben Wim leren kennen als een zeer gewaardeerde collega, prettig in omgang en met zijn nodige
technische kennis zullen wij hem zeker missen.
Verder is de molenploeg ook het afgelopen seizoen weer actief geweest met het jaarlijkse onderhoud aan alle
houten weidemolentjes in onze polder, daarbij is er volgens schema grootonderhoud verricht aan een tweetal
molentjes.
Ook hebben wij ons bezig gehouden met een subsidieaanvraag voor molenonderhoud van een particulier. De
toewijzing laat nog op zich wachten.
In het voorjaar is er één broedvogelinventarisatie uitgevoerd.
Tenslotte hebben we ons bezig gehouden met het voorlopige Bestemmingsplan Buitengebied Westzaan.
Hiermee hebben we onze doelstelling gehaald.
Voor 2015 willen wij bovenstaande activiteiten voortzetten en uiteraard alles wat er in de Polder Westzaan
gebeurt in de gaten houden.
De samenstelling van de werkgroep is gewijzigd, er zijn drie mensen afgehaakt. Voorzitter is Rob Koeman
(r.koeman@hetnet.nl) en Bert van de Belt is secretaris. (bertvandebelt@hotmail.com)

Bert van de Belt

In 2014 is er groot onderhoud aan een molentje in het Guisveld uitgevoerd. Onder andere zijn er nieuwe
roeden en wieken gemonteerd.

In 2014 zijn acht nestkasten geplaatst in de boomgaard.
Dit najaar zijn ze gecontroleerd. Verscheidene zijn bewoond geweest.

Werkgroep lezingen en contactavonden
In het jaar 2014 heeft de werkgroep, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, 4 “reguliere” contactavonden, de
gecombineerde Nieuwjaarsreceptie-contactavond en de “Leden voor Leden avond”. Totaal dus 6
contactavonden dus. Ook dit jaar was de locatie het clubgebouw van Mozamo aan de Wezelstraat 17 te Koog
aan de Zaan. De contactavonden worden gemiddeld door zo’n 40 tot 50 leden bezocht.
Op 7 januari startten we het kalenderjaar 2014 met de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Rob Koeman liet
ons een door Lou (oud collega van Rob) en Lien Bakker gemaakte vogelfilm, inclusief geluid, zien (en horen). De
beelden werden opgenomen in de omgeving van Castricum en Schoorl. Na de pauze lag de nadruk op de bosen duinvogels. Een heel mooie film! Deze avond werd traditiegetrouw geopend door onze voorzitter Nico
Ortelee. In zijn Nieuwjaar speech belichtte Nico kort veel aspecten van de werkzaamheden van onze
vereniging. Uiteraard hebben we elkaar deze avond het beste voor het nieuwe jaar toegewenst en genoten we
van lekkere hapjes en drankjes. Zoals altijd weer prima verzorgd allemaal!
Op dinsdagavond 18 februari verzorgde ons lid Jan van der Geld voor ons een lezing met als titel “Weidevogels
in een veranderend landschap”. “Weidevogels in een veranderend landschap; meer kleur in het grasland”.
Weidevogels hebben zich in de laatste honderd jaar moeten aanpassen aan een sterk veranderd landschap. De
vochtige bloemrijke graslanden, waar weidevogels zich zo in thuis voelden, hebben plaats gemaakt voor vroeg
gemaaide en sterk bemeste graslanden. Weidevogels kunnen hierin niet leven en dreigen daarom te
verdwijnen.
Op 13 mei was de “leden-voor-leden-avond”. Kees de Jager, Arie Klut, Joke Stuurman-Huitema en Rob van der
Woude lieten ons zeer afwisselende bijdragen zien. De uitstekende sfeer op deze avond maakte het succes van
deze “leden-voor-leden-avond” compleet.
Op dinsdagavond 7 oktober hield Henk Baptist zijn lezing “Gevolgen van windparken op o.a. vogels”. We
kunnen stellen dat Henk elk denkbaar effect van windmolens uitgebreid onderzocht heeft. En daarover
boeiend vertelde. Joke Stuurman-Huitema ten slotte liet ons aan het eind van de avond nog (vogel)opnames
zien gerelateerd aan het onderwerp “windmolens”. Bij de laatste contactavond van het jaar op dinsdagavond
25 november liet Paul van der Poel, bijgestaan door echtgenote Louise, ons alles zien over de Klapekster.
Vooral hun jarenlange onderzoek naar deze prachtige vogel in het Gooi kreeg daarbij de aandacht.
De grote lezingen, zoals altijd in het voor- en najaar, werden op maandagavond 17 maart 2013 en op
zondagmiddag (op de zondag altijd in Het Wapen van Assendelft) 23 maart verzorgd door Harvey van Diek met
de lezing getiteld “Op safari in Kenia; land van vogels en veel wilde dieren”. Dat Kenia nog veel meer te bieden
heeft dan dat de titel suggereert maakte Harvey ons tijdens deze lezing duidelijk.
Het grote lezingen seizoen werd op maandagavond 27 oktober en zondagmiddag 2 november 2013 afgesloten
door Chris Schenk. De titels van zijn lezingen luidden: ”Toendra’s van Alaska” en “Hokkaido; winter
wonderland”. Chris is naast een begenadigd natuurfotograaf ook een boeiende verteller. Uit de reacties vanuit
de zaal bleek dat alle aanwezigen genoten hebben van zijn lezingen. Op maandagavond werd voor het eerst de
locatie “De Stoomhal” in Wormer gebruik gemaakt. Een uitstekend alternatief voor de Lindenboomzaal. De
grote lezingen werden dit jaar gemiddeld door zo’n 200 leden bezocht. Een mooi aantal.
Tot slot; dit was ons laatste jaarverslag als organisators van de contactavonden en grote lezingen. Vanaf het
jaar 2005 hebben wij met veel plezier dit verzorgd. We zijn verheugd te constateren dat er altijd veel
belangstelling geweest is voor de contactavonden en de grote lezingen.
December 2014,
Joke & Henk Stuurman

Pers- en Propagandacommissie (PPC)
Samenstelling PPC
De samenstelling van onze commissie bleef in 2014 ongewijzigd; derhalve bestond onze PPC in genoemd jaar
uit de volgende leden (met tussenhaakjes hun eventuele functies): Emmy de Vries (notuliste), Arie Klut, Rob
Koeman, Jan Belier (redactielid de Kieft), Luuk Plekker (persman), Martin Nooij (redactielid/vormgever de Kieft)
en Ed Staats (voorzitter/redactielid de Kieft ).
Wij hebben in 2014 in totaal 6 keer vergaderd.
Op 23 februari overleed ons oud-PPC lid Elly Schaft. In de Kieft is hier uiteraard aandacht aan geschonken en
diverse PPC-leden waren aanwezig tijdens de uitvaartplechtigheid van Elly.
Activiteiten 2014
Wij zijn in 2014 op diverse fronten actief geweest om onze vereniging en het kijken naar en het beschermen
van vogels in ons werkgebied onder de aandacht te brengen. Toch waren er wat minder activiteiten dan in het
drukke jubileumjaar 2013. Echter gedurende de 7 hierna genoemde evenementen konden wij ‘ons gezicht’
goed laten zien aan het publiek.
•
Op 21 januari verzorgde Rob Koeman voor een volle zaal in de kantine van voetbalvereniging Saenden,
met als aanwezigen o.a. ambtenaren van Zaanstad, SBB-medewerkers, provinciaal gedeputeerde Jaap Bond en
toenmalig wethouder Robert Linnekamp, een prachtige lezing - met powerpointbeelden - over (de schoonheid
van) het Guisveld. Dit in verband met de opening van het Frans Marswandelpad. Onze
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” (VBW”Z”) werd door Rob, ondanks zijn heftige
longontstekingsverschijnselen, op uitstekende wijze gepromoot. De prachtige uitrolbanners over onze
vereniging stonden prominent opgesteld. Overigens waren wij de enige organisatie die zich op deze namiddag
op een dergelijke fraaie wijze in de schijnwerpers plaatste, met onze banners, vlaggen, folders en ander
promotiemateriaal.
•
Op 8 en 9 maart waren wij actief tijdens het succesvolle Inundatieweekend op het Fort bij
Krommeniedijk, waarvan wij ook de mede-organisator waren. De samenwerking met de vrijwilligersgroep van
genoemd fort verliep perfect. Gedurende dit zonnige weekend kwamen er ruim 850 bezoekers en werden er
vanaf het vogelkijkpunt 60 vogelsoorten gezien op de nabijgelegen plasdraspercelen. Naast de mensen van
onze PPC waren op beide dagen diverse andere VBW”Z”-leden in touw om onze vereniging te promoten en de
aanwezigen kennis te laten nemen van de diverse vogelsoorten. Op het kijkpunt bovenop het fort en bij onze
informatie- en verkoopstand beneden vóór het fort stonden onze vele promotiematerialen. De bezoekers
konden ons niet missen.
Met dank aan de Vrijwilligersgroep Fort bij Krommeniedijk.
•
Op 5 april namen wij deel aan de Opendag bij natuurboer Jan Rutte, aan het Westenwindpad. Deze
dag werd georganiseerd door diverse agrarische bedrijven rond Assendelft en Westzaan, in het kader van de
publieksactie Kom in de Kas (in dit geval Kom in de Stal). Wij hadden op deze zonovergoten dag onze
informatie- en verkoopstand opgesteld en verzorgden bij enkele excursies langs Jan Rutte zijn land (op een
boerenkar met tractor) de begeleiding. Er was redelijke belangstelling; vanwege het jonge vee in de stal waren
op deze opendag veel kinderen aanwezig. Onze ‘opbrengst’ bestond, naast enkele verkopen, uit: 2 nieuwe
leden, 3 cursisten voor de vogelcursus en 2 nieuwe jeugdclubleden.
Met dank aan de familie Rutte voor de genoten gastvrijheid.
•
Op zondag 15 juni werd de Opendag van de Stichting Kalverpolder gehouden bij hun onderkomen aan
de Kalverringdijk. Wij stonden daar met onze informatie- en verkoopstand en begeleidden als gidsen diverse
vogelvaartochten in de Kalverpolder. Dankzij onze materialen (spanbandschermen, banners, vlaggen) was het
terrein van de stichting redelijk ‘aangekleed’. Het was goed weer, toch viel de belangstelling, zeker ’s morgens,
enigszins tegen (mogelijk kwam dit door Vaderdag en/of door de geringe vóórpubliciteit voor het evenement).
Naast de PPC-leden Arie Klut, Emmy de Vries en Ed Staats was VBW”Z”-lid Bernard Ebbelaar actief. De
vogelvaartochten mochten zich in een redelijke belangstelling verheugen.

•
Op 21 juni vond in de namiddag en de avond voor de 2e keer het zogenaamde Langste Dag Event
plaats op het Fort bij Krommeniedijk. Ondanks het goede en warme weer was de belangstelling gering. Onze
bijdrage beperkte zich tot het bemensen van een vogelkijkpunt bovenop het fort (met Els Floris, Jos Lap en
Kees de Jager) en het houden van een mooie lezing over roofvogels en uilen (door Jurriaan Boutsma van onze
Werkgroep Roofvogels & Uilen). Bedoelde lezing werd bezocht door ruim 20 belangstellenden, die uitermate
enthousiast waren. Helaas was er voor het vogelkijkpunt nauwelijks belangstelling.
Op diverse plekken hadden wij ons promotiemateriaal opgesteld.
Met dank aan onze genoemde leden voor hun inbreng en de vrijwilligersgroep van het fort voor de
gastvrijheid.
•
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni werd het SBB-evenement Wandelen over water gehouden. In 2013
werd dit evenement niet georganiseerd, vanwege een heroriëntatie erover door SBB. De opzet van Wandelen
over water 2014 bleek echter (vrijwel) ongewijzigd te zijn. Tengevolge van de matige publiciteit was er dit jaar
aanzienlijk minder belangstelling voor Wandelen over water dan de vorige keer (2012). Zo waren er op
zaterdag ca. 300 en op zondag ca. 800 bezoekers. Halverwege de wandelroute stond onze PPC-informatie- en
verkoopstand. Wij konden daar veel aan promotie doen en - alhoewel het broedseizoen al vergevorderd was via telescopen wat vogels laten zien. We hadden een mooi verkoopresultaat en we konden de vele aanwezige
kinderen (vooral op zondag) voorzien van allerlei weggevertjes. Ook noteerden we enkele nieuwe cursisten
voor de vogelcursus. Naast een aantal PPC-leden waren van de Werkgroep Polder Westzaan en/of de VBW”Z”
actief aanwezig: Anita van Dort, Wim de Vos, Wim de Wever, Kees Floris, Jeroen Breidenbach en Merel
Zweemer. Ons meeste voorbereidende werk was gedaan door Rob Koeman.
Met dank aan de SBB-medewerkers Westzaan voor de catering, het vervoer van onze spullen etc.
•
Op 31 augustus was er de 2e editie van De Polderdag bij De Poelboerderij in Wormer. Wij stonden
daar met onze informatie- en verkoopmaterialen in een heuse marktkraam.Verder waren er een stuk of 15
andere standhouders aanwezig met allerlei natuurproducten. Ook vonden er diverse kinderactiviteiten plaats.
In de ochtenduren viel het aantal bezoekers wat tegen (misschien tengevolge van een buitje), maar ’s middags
trok de publieke belangstelling behoorlijk aan. Het werd een leuke, gezellige en verder droge dag, gedurende
welke onze PPC-leden Arie Klut, Rob Koeman en Ed Staats voor wat betreft de koffie-, thee- en cakevoorziening
beslist niet werden vergeten.
Met dank aan de medewerkers van De Poelboerderij.
Publiciteit
In 2014 werd door de PPC en andere werkgroepen opnieuw de nodige publiciteit in de locale/regionale dag- en
weekbladen gegenereerd. Door Luuk Plekker werden diverse persberichten verzonden. Helaas werden deze
berichten door de betreffende redacties niet altijd even zorgvuldig op- en/of overgenomen (foutieve data,
verkeerde informatie, te late opname etc.).
Bedoelde publiciteit betrof onder meer:
•
Onze bemoeienis met het ongewenste laarzenpad dwars door de Krommeniër Polder, alsmede ons
bezwaarschrift en onze uitleg hierover bij de hoorcommissie.
•
De aankondiging van het Inundatieweekend op het Fort bij Krommeniedijk.
•
Het aankondigen van onze grote voorjaarslezingen met Harvey van Diek en onze grote najaarslezingen
met Chris Schenk.
•
De (veel te kleine) aankondigingen van het vrijwillig natuurwerk in het Oostzanerveld.
•
De vele activiteiten van onze Werkgroep Stadsvogels, zoals de Zaanse huismussentelling, de
stadswandeling met bezoek aan gierzwaluwkolonies en de levering van gierzwaluwnestkasten voor: het
gemeentehuis van Oostzaan, zorgcentra De Lishof en Het Pennemes, sporthal De Struijck en het gebouw van
Fluxus.
•
Artikelen over het Jaar van de Spreeuw met informatie over de twee door onze Werkgroep
Stadsvogels geplaatste nestkasten met camera’s.
De gemeente Oostzaan liet een prachtige huis-aan-huisbrochure maken over het Oostzanerveld. Hierin
stonden grote artikelen van onze Werkgroep Oostzanerveld over het vrijwillig natuurwerk in deze polder en

over de diverse vogeltellingen die onze vereniging daar houdt. Vrijwel alle (fraaie) foto’s in de brochure werden
door ons aangeleverd.
Vogelcursus 2014
Ook dit jaar werd onze succesvolle vogelcursus voor beginnende vogelaars gehouden. 34 deelnemers volgden
deze cursus en waren zeer enthousiast over de inhoud en de organisatie. Het betrof hier de 23ste editie van
een cursus die begon in 1992.
Een woord van dank gaat uit naar:
•
degenen die in 2014 de 7 cursusavonden en de 6 cursusexcursies begeleidden, en
•
de sprekers/docenten.
In 2015 gaat onze vogelcursus opnieuw van start; er hebben zich 30 deelnemers aangemeld.
Redactie De Kieft en De Kieftenpul
Het redactieteam, bestaande uit vormgever Martin Nooij en redacteuren Jan Belier en Ed Staats, slaagde er ook
dit jaar in om vier overvolle Kieften - met zeer veel Zaanse (natuur)informatie - voor onze leden uit te geven.
Door het grote aanbod van kopij en het bereik van het maximum aantal pagina’s, moesten er steeds artikelen
worden doorgeschoven.
Voor onze donateurs werden twee mooie en informatieve Kieftenpullen uitgebracht.
De samenwerking binnen het redactieteam verliep uitstekend; de redactieleden kijken dan ook tevreden terug
op 2014.
Folder en spanbandscherm
Mede dankzij onze uitstekende vormgever Martin Nooij kon de PPC in januari een nieuwe programmafolder
maken voor:
•
de excursies van onze Jeugdvogelclub in 2014 en
•
de algemene promotie van deze ‘club’.
Het is een prachtige folder geworden die in de loop van het afgelopen jaar erg veel werd uitgedeeld, op diverse
evenementen.
Tevens produceerden wij een derde spanbandscherm - over de Zaanse roofvogels en uilen - dat in december
gereed was. Dit schitterende scherm kan worden opgesteld bij veel activiteiten; wij denken daarbij natuurlijk
ook aan de ringsessies met publiek, die onze Werkgroep Roofvogels en Uilen regelmatig in het voorjaar houdt.
2015
Wij willen, gezien de successen die wij in 2014 (en daarvóór) hebben behaald, op de ingeslagen weg doorgaan
in het nieuwe jaar. Dat betekent opnieuw zoveel mogelijk publiciteit ‘halen’, onze vogelcursus succesvol laten
verlopen, fraaie Kieften en Kieftenpullen uitgeven en onze vereniging effectief promoten op de daarvoor
geschikte (natuur)evenementen.
Dank
Wij bedanken alle leden en organisaties die ons in 2014 hebben geholpen en/of met ons hebben
samengewerkt hartelijk voor hun inzet en/of de samenwerking!
Wij hopen ook in 2015 weer op hen te mogen rekenen.
Ed Staats

Jaarverslag 2014 werkgroep website
Activiteiten:
Ook in 2014 heeft de werkgroep weer gezorgd voor een gevulde en actuele website. Items die doorlopend
aandacht vragen zijn de activiteitenkalender en het nieuwsoverzicht. Daarnaast worden met regelmaat foto’s
geplaatst die leden hebben gemaakt tijdens activiteiten – meestal excursies – van de Vogelbeschermingswacht
“Zaanstreek”.
Eind 2014 is gewerkt aan het dynamischer maken van de website. Deze wijzigingen worden vanaf de 1e week
van 2015 actief gemaakt. De vaste foto in het bovenste gedeelte van de site (blauwe balk met o.a. het logo) is
vervangen door een afwisselende serie foto’s, waarvan er bij het laden van een pagina – willekeurig – eentje
wordt getoond.
Samenstelling:
Kees de Jager (webmaster), Ed Staats, Paul Bakker en Arie Klut.
De webmaster plaatst – op de activiteitenkalender na – alle content op de site; de activiteitenkalender wordt
met name door Ed en Arie bijgehouden, die net als Paul tevens zorgen voor het aandragen van content, ideeën
voor doorontwikkeling en het zo nu dan kritisch doorlezen van de site om de kwaliteit hoog te houden.
Doelstelling:
Doelstelling was en is het bieden van een goed gevulde, actuele website waar zowel leden als andere
bezoekers (potentiële leden) informatie kunnen vinden over de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”
alsmede nieuws wat interessant voor deze doelgroep kan zijn. Gezien de geluiden die we opvangen alsmede de
bezoekcijfers (gemiddeld zo’n 40-50 bezoekers per dag) lukt dit aardig.
Komend jaar zullen we hetzelfde proberen te bereiken, waarbij we proberen zo actueel mogelijk te blijven en
een luisterend oor te bieden voor ideeën van leden.
Kees de Jager

Jaarverslag werkgroep CTI
Activiteiten:
De belangrijkste activiteit in 2014 voor de CTI was weer het organiseren en coördineren van de jaarlijkse
winter-/watervogeltelling.
Helaas is het nog niet gelukt om enkele gevallen gaten in de teldekking te dichten. Zo doende zijn niet alle
gebieden in de Zaanstreek geteld.
De CTI is in samenwerking met het bestuur (in de persoon van Nico Ortelee) nu actief bezig met het werven van
nieuwe tellers. Hiervoor zijn eind 2014 o.a. oproepen geplaatst in de Kieft en de nieuwsbrief van Waterland en
Dijken. Tevens zijn diverse werkgroepen waarvoor potentiele tellers actief zijn, benaderd om de vraag ook eens
expliciet binnen hun werkgroep te stellen.
Deze acties hebben tot nu toe enkele reactie opgeleverd en enkele aspirant tellers zijn gekoppeld aan “ervaren
rotten” om te kijken of het tellen van een gebiedje ook wat voor hen is.
Naast de wintertellingen zijn er diverse “losse” tellingen georganiseerd, waaronder slaapplaatstellingen (o.a.
Grote Zilverreiger, Grutto), zomerganzen, tuinvogeltelling en de jaarlijkse Euro/World Birdwatch.
Een kleine groep tellers doet daarnaast – onder coördinatie van de CTI – mee aan de tellingen t.b.v. de nieuwe
Sovon vogelatlas. In het derde en laatste jaar van dit telproject worden de laatste 2 atlasblokken (gebieden van
5x5 km) van de Zaanstreek geteld.
Naast de diverse tellingen is het altijd mogelijk om via (zaanstreek.)waarneming.nl losse waarnemingen in te
voeren. Deze waarnemingen – zeker de zeldzame – worden door de CTI in de gaten gehouden en waar nodig
wordt om toelichting / documentatie gevraagd. In elke Kieft wordt een overzicht van de meest aansprekende
waarnemingen gepubliceerd voor de leden die geen internet toegang hebben.
Samenstelling:
- Kees de Jager; voorzitter, gegevensbeheer
- Els Floris; coördinatie wintertellingen
- Maarten Hotting; coördinatie losse waarnemingen
Naast de vermelde functie regelen / coördineren de leden diverse andere telactiviteiten (zie activiteiten)
Doelstelling / Plannen:
Voorop staat het continueren van de huidige telactiviteiten en het leveren van informatie / telgegevens t.b.v.
bescherming van gebieden.
Levering Telgegevens
Conform het “protocol / gedragsregels levering gegevens aan derden” (januari 2007) doet de CTI in dit
jaarverslag verslag van de verstrekking van telgegevens aan derden.
•
de wintertellingen zijn zoals elk jaar aangeleverd bij Sovon die de gegevens verwerkt in de landelijke
gegevens en de tellers hiervan een rapport stuurt.
•
Wintertellingen van het Twiske uit de jaren 2011 – 2013 zijn via Bernard Ebbelaar (bestuurslid en
wetlandwacht) gebruikt t.b.v. beantwoording van beleidsvragen over het beheer in het Twiske
•
Wintertellingen van de polder Westzaan over de jaren 2005 – 2013 zijn verstrekt aan de werkgroep
Polder Westzaan (van de VBW”Z”) t.b.v. bezwaarschriften rondom de ontwikkelingen van industrieterrein
HoogTij.

Kees de Jager
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Werkgroep Roofvogels en Uilen

Algemeen
Waar we vorig jaar nog moesten schrijven dat de winter en het slechte voorjaar van grote (in dit geval
negatieve) invloed waren op de broedresultaten van de vogels die wij volgen, kunnen we dit jaar gelukkig
zeggen, dat het tegenovergestelde het geval is. Een winter zonder vorst had in 2014 tot gevolg dat er een
explosie aan voedsel aanwezig was. “Je hoort de muizen ’s avonds over erf en land lopen”, meldde een van
onze boerengastheren. Hierdoor begonnen de roofvogels veel eerder te broeden en leverden sommige
kerkuilen dit jaar drie broedsels af.
Wel merkten we dit jaar dat van de nestbroeders (in bomen) relatief veel nesten niet tot een succes kwamen
door predatie door andere vogels alsmede door de steeds regelmatiger voorkomende verstoring door de mens.
Toch is 2014 een van de, zo niet HET, meest succesvolle jaren/ jaar geworden van onze werkgroep.
En “zorgenkindje” blijft de steenuil, die, ondanks grote inspanningen, kwetsbaar blijft en in aantal in de
Zaanstreek nauwelijks toeneemt.
Zelfs de bruine kiekendief, waarvan we aan het begin van het seizoen weinig activiteiten zagen, kwam
uiteindelijk tot een mooi broedresultaat
Torenvalk en Kerkuil zijn de soorten die dit jaar een bijzondere prestatie leverden met veel jongen en hoge
gemiddelden per broedsel.
De slechtvalk op de toren in Wormer leverde voor het 6e jaar in successie een succesvol broedsel af met 4
jongen.
De werkgroep bestaat momenteel uit 19 personen. Dit jaar zijn Erik Foekema en Roeland Helfensteijn
ingewerkt in de uit te voeren activiteiten en gaan vanaf 2015 een eigen wijk voor hun rekening nemen
De werkgroep beschikt momenteel over 4 gecertificeerde ringers en 3 hulpringers.
De website van de werkgroep heeft in 2014 haar bestaansrecht bewezen. Meer artikelen en meer
gastbezoeken resulteren in een uitbreiding van onze naamsbekendheid, waardoor er, o.a. via deze bezoekers,
meer meldingen bij ons binnenkomen over nestplaatsen van vooral ransuilen.
Bezoek onze website via de website van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” (tabbladen Werkgroep en
Roofvogels en Uilen) of rechtstreeks via www.kiekenkaike.nl.
In 2014 startte onze werkgroep met het aanbrengen van een kunststof kleurring bij torenvalken, buizerds en
haviken, tezamen met de gebruikelijke aluminium ring. De aluminium ringen zijn van afstand niet af te lezen,
de kleurringen veel beter. Voor torenvalken gebruiken we witte ringen met 3 zwarte letters, voor buizerds een
zwarte ring met 2 witte letters en voor haviken een witte ring met 2 zwarte letters. We hopen door het
aanbrengen van kleurringen op het ontvangen van meer terugmeldingen van levende vogels. Als u een
kleurring heeft afgelezen of een roofvogel met een kleurring ziet, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Leden en waarnemers
De werkgroep bestaat uit een vaste kern van leden, waarvan er een aantal flink wat tijd steekt in het veldwerk.
Ieder draagt op zijn of haar wijze en mogelijke tijdsbesteding een steentje bij. Daarnaast ontvangen we van
vele Zaanse vogelaars aanwijzingen over broedgevallen of bijzondere waarnemingen. Zonder al deze mensen is
het niet mogelijk om de roofvogels en uilen ieder jaar weer in kaart te brengen.
Samenstelling werkgroep, 19 leden in totaal:
Marc van Bakel, Paul Bakker, Rein Beentjes, Jos Blakenburg, Kees Boer, Marcel Boer, Jurrian Boutsma, Jeroen
Buijs, Arjen Dekker, Peter van Doornspeek, Anita van Dort, Ron Gans, Roeland Helfensteijn, Michiel Kok,
Yvonne Langenberg, Jos Spijkerman, Ellen Tanger, Inge v.d. Wulp.
Nieuwkomer in 2014:
Erik Foekema.
Activiteiten in 2014
• Schoonmaken, vervangen en uitbreiden kastenbestand van kerkuil, steenuil, slechtvalk en torenvalk;
• Tijdens het broedseizoen: nesten opsporen, nestkasten controleren en ringen van jonge roofvogels
en uilen;
• Website van de WRU verder ontwikkelen;
• Bezoeken van de jaarvergadering van de landelijke steenuilenwerkgroep STONE, de Noord-Hollandse
Werkgroep Kerkuilen en de Noord-Hollandse Steenuilenwerkgroep;
• Administratie van alle geringde vogels (database Vogeltrekstation);
• Kleurringenproject;
• Aanbrengen van camera’s in broedkasten, waardoor waarneming vanaf de grond kan plaatsvinden
door middel van een laptop;
• Aanbrengen broedkasten van slechtvalk op de Saen Tower en bij Afvalzorg Nauerna.

Geringd
In ons Zaanse werkgebied zijn in 2014 in totaal 418 (189) vogels geringd, met tussen haakjes de aantallen van
2013: 148 (75) torenvalken, 43 (28) buizerds, 19 (3) bruine kiekendieven, 13 (8) haviken, 23 (11) sperwers, 113
(43) kerkuilen, 34 (0) ransuilen, 21 (20) steenuilen, 4 (1) slechtvalk.
We hebben in 2014 van 37 in de afgelopen jaren geringde vogels een terugmelding ontvangen. 21 daarvan zijn
door onszelf opgegeven aan SOVON.
Financiën
De gemaakte kosten in dit jaar bestaan uit aangeschafte ringen en kosten voor het maken en ophangen van
nestkasten. De begroting werd licht overschreden.
Plannen voor 2015
In grote lijnen zijn dit de gebruikelijke werkzaamheden.
De werkgroep gaat door met het speuren naar broedsels en/of territoria van roofvogels en uilen, het uitvoeren
van broedbiologisch onderzoek en het - waar zinvol - ophangen van nestkasten voor torenvalk, slechtvalk,
steenuil en kerkuil. Graag met de hulp van alle Zaanse vogelaars. We houden ons als altijd aanbevolen voor uw
waarnemingen en tips over roofvogels en uilen.
Daarnaast:
• Onderzoeken of er meer kerkuilenkasten uitgerust kunnen worden met camera’s. Dit verstoort het
broedsel niet en vergemakkelijkt het bezoek (ladder hoeft niet!);
• Het broedgebied van de steenuil te versterken door plaatsing van nestkasten;
• Onderzoeken of het gebruik van een camera in een steenuilenkast mogelijk is;
• Onderzoeken of het bekleden van deksels van steenuilenkasten met een waterdichte folie een
verbetering is.
• Volgen van bijscholing voor de (hulp)ringers;
• Excursie van de werkgroep naar een gebied met relatief veel roofvogels;
• Minimaal tweemaal vergaderen met de gehele WRU; daarnaast enkele bijeenkomsten voor de
ringers over specifieke zaken;

• In het winterseizoen inventariseren van nesten in parken en tuinen en op begraafplaatsen, om in het
broedseizoen (als de bomen weer in blad staan en het vinden ervan moeilijk is) meer broedsels te
kunnen lokaliseren.
Bijzondere gebeurtenissen
Kerkuil:
In Assendelft is een kerkuilennest met maar liefst 14 eieren aangetroffen. Hieruit zijn 11 jongen groot
geworden. Samen met een nest in Groningen is dit, voor zover we tot nu toe weten, het grootste succesvolle
kerkuilenbroedsel in Nederland in 2014!
In een van de kasten heeft een kerkuilenpaar maar liefst drie broedsels voortgebracht.
In 6 van de kasten werd een tweede broedsel aangetroffen.
Sperwer:
In Krommenie is een nest van 7 sperwers geringd. 4 van de jongen bleken verzwakt en ziek te zijn met
zwellingen aan de kop en een opgezette bek. Via onderzoek in het Vogelhospitaal in Haarlem en DWHC (Dutch
Wildlife Health Centre) in Utrecht bleken de vogels de gevreesde en zeer besmettelijke vogelziekte “Het Geel”
te hebben, veroorzaakt door de parasiet Trichomonas spp.
De dieren zijn geëuthanaseerd en vernietigd.
Ransuil:
De ransuil is een vogel die vaak voor verrassingen zorgt. Moeilijk te vinden en soms net weg uit het nest, als je
denkt ze te kunnen ringen. In Nauerna werden jongen uit een nest door Jos geringd. Er bleken volgens hem 4
jongen aanwezig, die met kunt en vliegwerk naar beneden werden gehaald. Bij het openen van de ringkoffer
bleken er geen 9 mm ringen aanwezig te zijn, dus snel naar huis. Inmiddels konden de aanwezige bewoners en
vrienden de jongen uitgebreid bekijken en fotograferen. Na terugkomst en na het ringen controleerde Jos voor
alle zekerheid de nestkom nog even en wat bleek: ineengedoken zat de jongste van het stel weggedoken op de
bodem van het nest.
Torenvalk:
Tijdens controle van een kast, ontdekten we drie jonge vogels en meer dan 30 muizenlijkjes!
De jongen konden het niet be-eten. Een nog beter bewijs van een overvloedig muizenjaar
troffen we aan in een kerkuilkast, waarin maar liefst ongeveer 67 muizenlijkjes lagen.

Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld
Werkzaamheden 2014
Deelname en / of organisatie van tellingen: gruttotellingen op plasdras percelen, broed- en wintertellingen van
het Wormer- en Jisperveld, beoordeling Roerdompbroedplaatsen, provinciale ganzentelling en
slaapplaatstellingen Grote Zilverreiger.
Deelgenomen aan de totstandkoming van de gemeentelijke visie op het Wormer- en Jisperveld “De vis zwemt
verder”. Startbijeenkomst bezocht en reactie gestuurd op concept.
Actief gereageerd op de structuurvisie Wormerland. In samenwerking met de Vogelbeschermingswacht een
zienswijze ingediend.
Deelgenomen aan klankbordbijeenkomsten van het project Wormer- en Jisperwater. In dit project gaat het om
de verbetering van de waterkwaliteit door het baggeren van sloten en het vastleggen van slib met behulp van
slibschermen en slibremmers in Poel, Zwet en Merken.
Er is een rapportage aangeleverd aan Vogelbescherming Nederland voor het Wetlandwachtenrapport. Ook zijn
een aantal Wetlandwachtbijeenkomsten bezocht.
Doelstelling 2015
Deelname en / of organisatie van tellingen: gruttotellingen op plasdras percelen, broedvogel- en
wintertellingen in het Wormer- en Jisperveld, provinciale ganzentelling en slaapplaatstellingen Grote
Zilverreiger. Mogelijk dat we ook extra aandacht besteden aan N2000 soorten die slecht uit de telling van 2013
zijn gekomen.
In 2015 zal er nog steeds gebaggerd gaan worden in het veld. Er zal advies gegeven worden om schade als
gevolg van het baggeren aan de broed- en trekvogels zoveel mogelijk te voorkomen.
Er zal regelmatig overleg zijn met Natuurmonumenten, gemeente Wormerland en andere organisaties over het
beheer en het recreatief gebruik van het Wormer- en Jisperveld. Extra aandacht zal besteed worden aan de
plannen die zijn weergegeven in de structuurnota. Bijvoorbeeld bouwplannen op het voetbalveld van Jisp en
aanleg van nieuwe wandelpaden.
Het contact met de andere Wetlandwachten zal onderhouden worden door deelname aan de door
Vogelbescherming Nederland georganiseerde bijeenkomsten.
Het project onderwaterdrainage van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal goed gevolgd worden.
Dit is in 2014 niet gelukt om dit te doen.
Eind 2013 is een nieuwe beheerder bij natuurmonumenten aangesteld voor de regio waar het Wormer- en
Jisperveld onder valt. In februari zal er een overleg plaats vinden.

