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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag CTI (tellingen en Inventarisaties) over 2019

Opgesteld door: Kees de Jager

Activiteiten:
De belangrijkste activiteit in 2019 voor de CTI was weer het organiseren en coördineren van de 
jaarlijkse winter-/watervogeltelling.  De traditionele startavond werd drukbezocht door zowel tellers 
als geïnteresseerden. Aandacht is besteed aan gewone soorten zoals Huismus, Wilde Eend en 
Spreeuw.  Enkele geïnteresseerden konden weer aan een teller/ telgroepje gekoppeld worden om 
eens mee te gaan met een telling en zo te kijken of dit misschien ook iets voor hen is. Dit is een 
prima manier om tellers op te leiden en klaar te stomen voor een eigen gebiedje in de toekomst. 

Naast de wintertellingen coördineert de CTI in het voorjaar de slaaplaatstellingen van de grutto in 
de Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld en de jaarlijkse Euro/World Birdwatch in oktober. De
tellingen van de slaapplaatsen van de Grote Zilverreiger in de Reef en het Wormer- en Jisperveld 
worden door de tellers zelf rechtstreeks bij Sovon gemeld. Tellers van onze vereniging hebben 
samen met de leden van de lokale Wildbeheereenheid (jagers) deelgenomen aan de telling van 
zomerganzen in het Wormer- en Jisperveld. De monitoring van de ganzenstand is een verplichting 
van de Wildbeheereenheden vanuit het faunabeheer.  

Losse waarnemingen belanden via de app of de computer op de site van 
(zaanstreek.)waarneming.nl. Deze waarnemingen – zeker de zeldzame – worden door de CTI in 
de gaten gehouden en waar nodig wordt om toelichting / documentatie gevraagd.

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.

 Gegevens over de Krommenieër Woudpolder zijn aangeleverd aan de Stichting 
Krommenieër Woudpolder t.b.v. het bezwaar maken tegen het geplande fietspad langs de 
Haansloot

 Gegevens over smienten in het Twiske zijn verstrekt aan Tineke Prins (lid) t.b.v. gebruik in 
de discussie rondom de plannen voor een camping in dit gebied
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 Gegevens over het Twiske zijn verstrek aan Ron vd Hut (lid en voormalig teller van het 
Twiske) voor het maken van een artikel over het Twiske te plaatsen in de Kieft

 Gegevens over de smient in de Zaanstreek zijn gebruikt voor het schrijven van een artikel 
voor een in 2021 te verschijnen themanummer van Tussen Duin & Dijk over de smient.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Excursies over het seizoen 2018/2019

Opgesteld door: Frits Schuster, Jeroen Haasnoot, Rob de Witte en Chris Rademaker

Activiteiten
De start van het excursiejaar 2018-2019 begon op zaterdag 22 september 2018 met een excursie 
naar de Lepelaars- en Oostvaardersplassen onder begeleiding van Jeroen, gevolgd door nog acht 
excursies naar de volgende bestemmingen: 

 Een hele dag naar de Kennemermeer en Zuidpier.
 Een driedaagse excursie naar het Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
 Een halve dagexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. 

In 2019:
 De traditionele Ganzen-excursie in Zuid West-Friesland. 
 De polder bij Eemnes en vervolgens richting polder Arkemheem. 
 Een vierdaagse excursie naar Lac du Der in Frankrijk. 
 Een excursie naar het laarzenpad in het Naardermeer.
 Een excursie naar de Groene Jonker. 

De cijfers: 
Het totaal aantal deelnemers van excursieseizoen 2018-2019 is 220, dit is 58 deelnemers minder 
dan het vorige seizoen als gevolg van het feit dat drie excursie met minder dan 20 deelnemers 
waren bezet.
Uitschieter was de wandelexcursie over het Laarzenpad in het Naardermeer met 38 deelnemers, 
te veel voor een wandelexcursie. Dit werd echter opgelost door met twee ploegen te gaan 
wandelen die met een verschil van 30 minuten vertrokken, zodat wij ongestoord (ook voor de 
vogels) onze gang konden gaan.

Samenstelling
 Excursieleiders: 
Frits Schuster met assistentie van Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker.
Aanmeldingen komen binnen bij Frits Schuster per mail, waarnee een ieder z.s.m. antwoord krijgt 
per mail.Het mailverkeer wordt per excursie in een map met de excursienaam opgeslagen en na 
het excursie seizoen verwijderd.
In verband met de privacyregels krijgen deelnemers bij het bekend maken van de autoindeling en 
overige informatie hun mail per BCC, waarbij emailadressen niet worden vermeldt

Doelstelling 2019 en 2020
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. 
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Alhoewel afhankelijk van de weersomstandigheden, proberen we als er geen gevaar is om de weg 
op te gaan, de excursies toch 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.

Frits Schuster, Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker

De Kraanvogels bij
het Lac du Der

En de observatoren
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Lezingen en contactavonden over 2019

Opgesteld door: Ruud Oudhaarlem

Di 8 januari. Wim de Groot. Vogelreizen door de Neotropen (Zuid- en Midden-Amerika).
Samen met zijn vrouw Jeanette maakte hij verschillende reizen door de genoemde 

werelddelen. Hij toonde ons een kleine selectie van de vele vogels, waaronder enkele endemische
soorten, in de prachtige natuur.
Door de mooie foto’s kregen wij een indruk van de rijke flora en fauna van deze gebieden.

Di 12 februari Leo Ballering. Nestkasten en hun inhoud.
Leo, is medeoprichter van Landelijk Netwerk voor Studies aan Nestkastbroeders geeft voor 

de pauze ons een inzicht hoe het nestkastonderzoek in elkaar steekt en wat de resultaten zijn van 
de studie. Hij toont ons nesten met eieren en jonge van de gewone “soorten”.
Na de pauze zien we beelden van de bijzondere vogelsoorten, gemengde legsels en predatie in de
kasten.

 

Ma 18 / zo 24 maart. Otte Zijlstra. Rondreis West-Canada.
Otte neemt ons mee op zijn rondreis over Vancouver

Island, gaat de zee op om orka’s te bekijken en door de Rocky
Mountains. Hij laat ons beelden zien van bijzondere vogels,
o.a. Amerikaanse zeearend, en  in het gebergte de zwarte- en
grizzlyberen.
Met de foto’s van de verschillende landschappen hebben wij
een beeld gekregen van dat stukje Noord-Amerika.

     Gouden grondspecht
       (foto: Otte Zijlstra)

Di 16 april. Pieter v.d. Luit. Zeereis Vlissingen – Spitsbergen.
De zeereis gaat via het eiland Fair Isle, Jan Mayen naar Spitsbergen, waarbij steeds om de

zee- en kustvogels te bekijken bij elk eiland een uitstapje met de zodiac wordt gemaakt.
Door zijn kennis over alles wat leeft onder en boven het water van het noordelijk deel van de  
Atlantische Oceaan heeft Pieter ons laten genieten.

Di 14mei. Eldert Groeneweg. Bali
Deze vogelaar pur sang heeft ons bij zijn vogelreis naar Bali mooie foto’s laten zien van de 

daar voorkomende soorten vogels en tevens ons iets meegegeven van het kleurrijke leven van de 
Hindoe’s. Het eiland met de vele cultuurhistorische plekken en fraaie landschappen heeft ons zeer 
geboeid.
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Cor van Dongen. Invloed van de vogels bij de composities in de klassieke muziek
Behalve het feit dat Cor een verwoed vogelaar is, gaat zijn liefde ook uit naar de klassieke 

muziek. Hij heeft ons aan de hand van enkele fragmenten laten horen hoe de invloed van 
vogelgeluiden op componisten bijzonder sterk kan zijn. Mede door de getoonde fraaie tekeningen, 
die een bepaalde scene moesten uitbeelden konden wij de muziek beter begrijpen.

Zo 13/ ma 14 okt.  Marinco Lefevere door Ethiopië.
Ethiopië bestaat grotendeels uit het uitgestrekte vruchtbare en relatief hoogland dat van 

noord tot zuid wordt doorsneden door de Grote Slenk.Zijn reis gaat vanuit de hoofdstad Addis 
Adeba via Lalabela, bekend om de uitgehakte rotskerken, in noordelijke richting naar het Simien 
Mountains NP. Het park staat bekend om de lammergieren, die daar leven boven de 3000m. 
Onderweg naar het zuiden ging het door het prachtige landschap met veel bijzondere vogels als 
witwangturako, de bijeneter en de hop. 

In het zuiden bezoeken wij eerst het
Awash NP, het oudste park van
Ethiopië, en vervolgens het Bale
Mountains NP, een hoogvlakte van
4000 m. Hier is de reuzenlobelia te
vinden een bloem die 7 meter hoog
kan worden en slechts een keer in de 7
jaar  bloeit en dan afsterft.
In de lagere delen van de Bal
Mountains kom je dan weer tegen de
Ethiopische wolf, verschillende
neushoornvogels en de Corytrap..…te
veel om op te noemen.

Steppenarenden (foto: Marinco Lefevre)

Op de terugweg naar Addis Adeba treffen wij aan de meren verschillende dorpjes aan met aan de 
oever veel bedrijvigheid aan, zoals de verwerking van de gevangen vis, het schoonmaken en 
verhandelen. Een aantrekkelijke plek voor maraboe’s, pelikanen en andere visetende vogels.  

Di 12 nov. Jelle Harder. IJsvogel.
Jelle heeft ons veel bijzonderheden laten zien over deze kleurrijke vogel.

En niet alleen over de nestmogelijkheid middels de ijsvogelwand, maar ook over het gedrag
en om ze te kunnen waarnemen. Hij is de oprichter van de ijsvogelwerkgroep Nederland en 
is er binnen de werkgroep veel uitwisseling van kennis over het gedrag en voorkomen in de 
verschillende habitats in Nederland. Het zal de ijsvogelstand zeer ten goede komen. 

Di 10 dec. Ab van Dorp. Eilandspolder.
De lezing van Ab ging over de Eilandspolder, een laagveengebied met de status van 

Natura 2000-gebied, groot 1416 ha., waarvan  het oostelijke gedeelte (700 ha) onder beheer is van
Staatsbosbeheer. Als medewerker van SBB is hij goed op de hoogte met de flora en fauna van dit 
gedeelte van de polder. Op een boeiende manier heeft hij hierover verteld en met de mooie foto’s 
heeft hij de schoonheid van de polder over het voetlicht gebracht. 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Werkgroep Noorder IJ-plas over 2019

Opgesteld door: Arjan van Poecke

De activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van alle plannen die er zijn voor de Noorder 
IJ-plas. De gemeente Amsterdam is druk doende een toetsingskader op te stellen voor het gebied.
Het is de bedoeling dat alle toekomstige plannen aan dit toetsingskader worden gespiegeld. Er zijn
aan het begin van het jaar 2 participatie bijeenkomsten geweest waar wij als werkgroep het belang
van de bijzondere natuur in het gebied aan de orde hebben gebracht en ervoor hebben gepleit dat 
er op zijn minst een groot deel ongerept moet blijven. Op 16 december heeft de gemeente laten 
zien wat er met alle reacties is gebeurd. Wat pijnlijk duidelijk werd is dat het de bedoeling is om 
mensen naar het gebied te trekken. Het moet vooral een park worden voor de mensen die in 
Havenstad gaan wonen, het plan voor 70.000 woningen in Amsterdam Noord en rond Sloterdijk. 
Zo komt er bijvoorbeeld ruimte voor een recreatiestrand en zijn de plannen voor een (recreatieve) 
fietsroute ver gevorderd. Ook blijft de deur openstaan voor windmolens en drijvende zonnepanelen
in de plas. Gelukkig lijkt het gebied waar nu de schotse hooglanders wonen de dans enigszins te 
ontspringen.  

De plannen voor de recreatieve fietsroute met een fietsbrug richting de Achtersluispolder zijn al in 
voorbereiding en worden binnen een paar jaar zeker uitgevoerd. Als werkgroep zijn we daar niet 
blij mee. De aanleg van het snelfietspad langs het gebied, 3 jaar geleden, heeft ervoor gezorgd dat
grasmussen helemaal niet meer broeden in de strook langs het nieuwe fietspad.  Op de 
onderstaande afbeelding is de locatie van het geplande fietspad weergegeven, precies tussen de 2
plassen door. Als werkgroep zijn we benaderd door het projectteam om mee te praten over het 
project. Omdat we de aanleg waarschijnlijk niet kunnen tegenhouden zetten we in op compensatie 
voor de impact van het fietspad. Wij denken aan broedeilandjes voor visdiefjes gecombineerd met 
een oeverzwaluwwand. Visdiefjes zien we regelmatig met visjes in de snavel uit het gebied 
wegvliegen en oeverzwaluwen zijn al aanwezig. Zij broeden nu in de bergen zand van het 
gronddepot dat binnen een paar jaar ook gaat verdwijnen. 
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Ook hebben we de jaarlijkse broedvogel- en wintervogeltelling uitgevoerd en is de natuurlijke 
oeverzwaluwwand weer vrij gemaakt van de begroeiing en zijn de wanden verticaal afgestoken. 
Daarbij krijgen we gelukkig alle medewerking van de beheerders van het gronddepot.

Aan de hand van de broedvogeltelling zijn er positieve en negatieve aspecten te melden. Het 
positieve is dat er afgelopen jaar een record aantal territoria is geteld, namelijk 376. Tjiftjaf, 
winterkoning, zwartkop, grauwe gans, oeverzwaluw en nachtegaal hadden sinds het begin van 
onze tellingen nog nooit zoveel territoria in het gebied. Er hebben ook twee nieuwe soorten 
gebroed, namelijk witte kwikstaart en de krakeend. Minder positief is de afwezigheid van de cetti’s 
zangers (na 3 jaar aanwezigheid), de tafeleend, dodaars, kleine plevier en ijsvogel als broedvogel. 

Wat is de doelstelling (wat zijn de plannen) voor het komende  jaar ?
Het komende jaar hopen we mee te kunnen praten over plannen die bedacht worden en te 
bereiken dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk blijft zoals het is. En misschien lukt het om 
voor sommige soorten de leefomstandigheden te verbeteren. Daarnaast knappen we de 
broedwand voor de oeverzwaluwen weer op en tellen we de broedvogels in het gebied. We willen 
ook bordjes plaatsen om te voorkomen dat vissers hun bivak opslaan onder de broedwand van de 
oeverzwaluwen.

De samenstelling  van de werkgroep is als volgt:
De werkgroep bestaat uit Huib Versloot en Arjan van Poecke. 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Oeverzwaluwen over 2019

Opgesteld door: Ed Staats

Samenstelling werkgroep
Onze werkgroep bestaat uit een aantal sub-werkgroepen die zich bezig houden met het onderhoud
en tellen van de diverse oeverzwaluwkolonies in ons werkgebied.

 Het Twiske: onze kunstwand in Het Twiske is in beheer bij en wordt geteld door Emmy en 
Jelmer de Vries, Arie Klut, Rob Koeman, Dick Prins, Han Nool, Tom Swart, Guda Floris en 
Ed Staats.

 Buitenhuizen: deze kunstwand wordt beheerd en geteld door Rein Beentjes (coördinator), 
Jan de Vries, Martin Nooij, Krijn Haasnoot en Niels Mul. Zij houden tevens de broedvlotjes 
van de kluten bij in het meertje bij de voormalige puinbreker bij Westzaan.

 Noorder IJ-plas: deze afgestoken natuurlijke wand is beheerd door Arjan van Poecke en 
Huib Versloot. Tot de aanleg van een kunstwand is het hier tot op heden nog niet gekomen.

Helaas moest Martin Nooij in de tweede helft van 2019 afhaken bij het beheer en het tellen van de 
oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen vanwege een plotseling geconstateerde ernstige 
hersenaandoening. Martin heeft zich vanaf het oprichten van deze wand door Rijkswaterstaat eind 
2015 ingezet voor het beheer en de tellingen van deze broedlocatie. Wij zijn hem hiervoor veel 
dank verschuldigd!

Ondanks de in april 2018 opgerichte IJsvogelwerkgroep blijven de twee aangelegde 
ijsvogelwandjes in het Twiske en die naast de oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen in onderhoud bij 
onze werkgroep. Dat is uiteraard efficiënter en gemakkelijker. In 2019 hebben er overigens geen 
ijsvogels in de betreffende wandjes die wij bijhouden gebroed. Wij hopen voor 2020 wel op één of 
enkele bezette nesten. Het gaat tenslotte vanaf 2019 weer wat beter met de ijsvogelstand. 

Activiteiten 2019
Onze werkgroep draagt zorg voor het jaarlijkse onderhoud en de tellingen van de broedwanden. 
Daarnaast is onze werkgroep verantwoordelijk voor het monitoren van alle broedgevallen van 
oeverzwaluwen in de Zaanstreek, ook die van spontane kolonies met nesten. Daarvan wordt 
verslaglegging gedaan via de Kieft en worden de aantallen doorgegeven aan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland ten behoeve van de landelijke tellingen van kolonievogels.

Nadat in maart de kunstwanden broed-gereed gemaakt waren en de hopen zand bij de Noorder IJ-
plas weer machinaal waren afgestoken door de Grondbank en door Arjan van Poecke en Huib 
Versloot handmatig waren bijgewerkt, kwam het broedseizoen van 2019 iets eerder op gang dan in
2018 toen de eerste oeverzwaluwen erg laat arriveerden. Nu werd de eerste oeverzwaluw in de 
Zaanstreek op 31 maart gezien door Martin Nooij bij de wand bij Buitenhuizen, in 2018 was dat 
pas op 6 april in het Twiske. In de maand april was het echter opvallend stil met waarnemingen 
van oeverzwaluwen bij onze broedwanden. Pas vanaf (medio) mei kwamen er mooie aantallen tot 
broeden. 
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Resultaten 2019
Uiteindelijk bleken er na onze (vrijwel) wekelijkse tellingen in de Zaanstreek meer paartjes tot 
broeden gekomen dan in 2018. We kwamen uiteindelijk op 101 nesten, verdeeld over 53 in het 
Twiske (13 in 2018), 22 bij Buitenhuizen (59 in 2018), 18 bij de Noorder IJ-plas (10 in 2018) en nog
eens 8 nesten in een tijdelijke zandhoop op een boerenerf aan de Noorderweg te Assendelft. Dit 
was voor het totaal een plus van 19 nesten ten opzichte van het jaar daarvoor. Een resultaat waar 
we tevreden mee konden zijn!

De oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen net na de aanleg eind 2015/begin 2016  (foto: Martin Nooij)

De uiteindelijke resultaten werden geplaatst in het infopaneel bij de kijkwand bij Buitenhuizen en 
door buitendienstmedewerker Marco Woudstra van Het Twiske in het infopaneel aldaar. Wij waren 
opnieuw zeer blij met Marco zijn voortreffelijke medewerking bij het onderhoud in Het Twiske. 

Andere broedlocaties in de Zaanstreek
Zoals bij de resultaten al genoemd werd een spontane kolonie gemeld en door Arie Klut en Ed 
Staats bekeken aan de Noorderweg bij Assendelft. Daar bleken uiteindelijk 8 bezette nesten te 
zijn. De eigenaar overweegt om ook in 2020 een hoop zand te storten op zijn boerenerf voor 
oeverzwaluwen. Na het broedseizoen had hij deze hoop zand nodig.   

2020
Begin maart zullen de kunstwanden uiteraard opnieuw broed-gereed gemaakt worden in de hoop 
dat veel oeverzwaluwen onze broedlocaties in de Zaanstreek in 2020 weten te vinden. Het zou 
mooi zijn als het aantal broedparen met name bij Buitenhuizen weer zou kunnen stijgen. 

Dank
Onze dank gaat uit naar alle in dit verslag genoemde mensen en de werkgroep-leden voor hun 
inzet ten behoeve van de oeverzwaluwen in de Zaanstreek. Op naar een nieuw (broed)seizoen.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Oostzanerveld en wetlandwacht van het Oostzanerveld en 
Het Twiske over 2019

Opgesteld door: Bernard Ebbelaar

Samenstelling werkgroep
De leden van deze werkgroep zijn Ed Staats en Bernard Ebbelaar (tevens wetlandwacht namens 
Vogelbescherming Nederland van het Oostzanerveld en Het Twiske). Bernard Ebbelaar doet 
tevens de administratie voor de vrijwilligers en is de contactpersoon voor dit natuurwerk met 
Staatsbosbeheer (SBB).
Activiteiten en contacten in 2019
In diverse overlegstructuren is er over het beheer en de toekomst van het Oostzanerveld 
gesproken. Met Staatsbosbeheer, de gemeente Oostzaan, de Stichting Vrienden van het 
Oostzanerveld, diverse politieke partijen uit Oostzaan, Vogelbescherming Nederland, de 
Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken en de boeren zijn contacten onderhouden. Het
resultaat van het overleg in de Raad van Toezicht van het Oostzanerveld is zichtbaar. Het deel ten
zuiden van de spoorlijn is (veel) opener geworden. 
Vrijwillige natuurwerkgroep
In 2019 zijn wij negen keer in het Oostzanerveld aan het werk geweest met gemiddeld 15 
vrijwilligers. Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers aan via publicaties in de krant en de 
website van Staatsbosbeheer. Er staan nu ruim 20 namen op onze lijst van vrijwillige 
natuurwerkers. 
Inventarisaties
De wintertelling heeft alleen plaatsgevonden in het noordelijke deel van het veld. Voor het 
zuidelijke deel is helaas geen winterteller (meer) gevonden ondanks diverse oproepen daarvoor.
Voor 2020
Het verhogen van het aantal vrijwillige natuurwerkers staat op onze prioriteitenlijst. Sommige 
vrijwilligers zijn al vanaf de oprichting in het jaar 2000 actief. Aanvulling van de werkers is steeds 
noodzakelijk. Op de website van SBB staat bij het onderwerp vacatures een oproep voor het 
Oostzanerveld. Ook in plaatselijke kranten zijn er oproepen geplaatst. 
Een  ter beschikking gestelde subsidie van de gemeente Oostzaan wordt (mede) gebruikt voor het 
repareren van meerdere houten weidemolentjes. Medio 2019 is daarmee een start gemaakt. De 
bedoeling is dat er dan ook een molen-onderhoudsgroep komt.
Wetlandwacht Oostzanerveld en Het Twiske
Veel activiteiten van de wetlandwacht voor het Oostzanerveld lopen samen met de Werkgroep 
Oostzanerveld. Zie hierboven.
Het Twiske is het afgelopen jaar vaak in het nieuws geweest. Langzamerhand wordt duidelijk dat 
het bestuur van het Recreatieschap Het Twiske dit Natura 2000-gebied ondergeschikt acht aan het
verdienmodel van de ondernemers. De VWB”Z”, het IVN Twiske, de stichting Hart voor Het Twiske
en de vereniging Twiske geen Pretpark proberen het bestuur van het Recreatieschap en de 
gemeenteraden van Oostzaan en Landsmeer te beïnvloeden. Hier gaat veel tijd in zitten.

Zaandam, Januari 2020
Bernard Ebbelaar
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Polder Westzaan over 2019

Opgesteld door: Rob Koeman

Werkgroep Boomgaard
Evenals voorgaande jaren is er weer onderhoud gepleegd door de vrijwilligers van de vogelwacht 
in de boomgaard in het Guisveld en de Reef.

Het onderhoud bestaat uit het snoeien en opbinden van bomen en struiken, het verwijderen van 
dood hout, het vervangen van
dode exemplaren door nieuwe
bomen, schoffelen en het plukken
van fruit. Van het vrij gekomen
hout wordt de takkenwal rondom
het terrein verstevigd en/of
ververst. Staatsbosbeheer maait
met enige regelmaat het gras dat
op hopen en rondom de
stammen van de fruitbomen
wordt verwerkt. Dit gras op de
boomspiegels dient ook
regelmatig aangevuld en/of
ververst te worden. Een aardige
bijkomstigheid is dat bij deze
werkzaamheden af en toe ook
salamanders en kikkers
tevoorschijn komen die gebruik
maken van deze grashopen die wij aanbrengen op de boomspiegels.

Evenals voorgaande jaren pleegt onze boomgaardploeg één keer per twee weken op 
donderdagochtend de geplande onderhoudswerken. Alleen bij barre weersomstandigheden gaan 
de werkzaamheden niet door. Een enkel keer worden de werkzaamheden afgelast vanwege de 
wind. Niet omdat de groep uit doetjes bestaat, maar om de eenvoudige reden dat het benodigde 
werkmaterieel met bootjes van de werkschuur van Staatsbosbeheer in Westzaan moet worden 
aangevoerd. En dat is bij harde wind niet altijd mogelijk.
Het afgelopen jaar 2019 waren wij 15 ochtenden in het veld aan het werk met in totaal 643 
werkuren. 
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Ook in het afgelopen jaar, namelijk in februari, was
er weer de jaarlijkse snertochtend. Deze keer
bereid wegens ziekte van Phillip door onze hulpkok
Ger bakker en voor een hulpkok was het resultaat
bepaald niet slecht.
Onze groep heeft het afgelopen jaar helaas te
maken gekregen met een aantal mensen dat is
uitgevallen door ziekte.
Al met al was het een geslaagd onderhoudsjaar
waarin we in de polder weer veel boomopslag
hebben verwijderd en botanische veldjes hebben
onderhouden.

Werkgroep Onderhoud weidemolentjes
Er is ook in het afgelopen jaar weer het nodige onderhoud gepleegd aan alle houten 
weidemolentjes en het moet gezegd de mannen hebben hun best weer gedaan. Door dit 
onderhoud verkeren de molentjes in de polder Westzaan in goede staat.
Met dank aan de molenploeg die hiervoor 4 werkochtenden met dit onderhoud bezig is geweest.

Natuurwerkgroep Westzijderveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW zijn er weer werkzaamheden
uitgevoerd in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betrof het opruimen van riet en maaisel op 
kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). 
Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud 
van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis).
De coördinatie is, zoals al vele jaren, in handen geweest van Benno en Tecla Graas. Zij hebben 
het stokje per 1 januari 2020 overgegeven aan Ank Brand.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag PPC over 2019

Opgesteld door: Ed Staats en Jan Belier

Samenstelling
De samenstelling van de PPC bleef in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018. Vandaar dat deze 
commissie ook in 2019 bestond uit de leden Emmy de Vries (tevens notulist), Rob Koeman, Arie 
Klut, Martin Nooij, Jan Belier en Ed Staats (voorzitter). 
Echter aan het eind van dit verslagjaar moest commissielid Martin Nooij noodgedwongen 
terugtreden ten gevolge van een ernstige ziekte. Bedoelde ziekte was er ook de oorzaak van dat 
Martin al vanaf de zomer zijn functie als vormgever van de Kieft en de Kieftenpul niet meer kon 
uitoefenen. De gezondheidssituatie van Martin ziet er op het moment dat ik dit jaarverslag schrijf 
helaas nog steeds niet goed uit. 
In totaal is er in 2019 zes keer door de PPC vergaderd.
Op 26 december overleed op 87-jarige leeftijd ons oud PPC-lid van het eerste uur Luuk Plekker. 
Luuk heeft vanaf de herstart van de PPC in 1992 vijfentwintig jaar lang deel uitgemaakt van onze 
commissie. In die periode heeft hij uitermate veel betekend en gedaan waar het betreft de PPC-
werkzaamheden, het promoten van onze vereniging en het uitdragen van de vogelbeschermings-
gedachte. Hij werd in april 2017 dan ook de terechte winnaar van de Roel Staatsprijs. 

Redactieteam Kieft en Kieftenpul
Cor van Dongen vormde samen met Martin Nooij en Ed Staats het redactieteam van de Kieft en de
Kieftenpul in 2019. Zoals hierboven reeds werd vermeld, moest Martin dit team in de zomer 
jammer genoeg verlaten. Een oproep ter versterking van het redactieteam leidde in oktober tot de 
komst van Annemarie de Ronde en in december tot het toetreden van Leo Nooij (een broer van 
Martin) en Jeroen Haasnoot. Leo en Jeroen, die bekend zijn met het opmaakprogramma Indesign, 
gaan vanaf 2020 de vormgeving van de Kieft en de Kieftenpul ter hand nemen. Cor, Annemarie en
Ed zullen zich dan bezig houden met het schrijf- en redigeerwerk. Ed blijft tevens de algehele 
coördinatie doen. 
In de loop van 2019 is, vanwege het uitvallen van Martin, voor twee computers een abonnement 
op het opmaakprogramma Indesign aangeschaft.
De redactie bracht - tot grote tevredenheid - opnieuw vier fraaie edities van de Kieft uit. Voor de 
vormgeving van het september- en decembernummer kreeg zij daarbij de zeer gewaardeerde hulp
van onze drukker Prepress4U uit Wormerveer.
Voor onze donateurs werden in het voor- en najaar totaal twee lezenswaardige Kieftenpullen 
gemaakt. 

Activiteiten 2019 
► In maart is door Arie Klut, Rob Koeman en Ed Staats onze opslagruimte opgeruimd. Zo zijn o.a.
acht van de twaalf oude tentoonstellingsborden weggegooid alsmede andere oude materialen die 
nooit meer gebruikt werden. De ruimte is nu weer overzichtelijk en tiptop in orde.
► Op 10 maart hebben we meegedaan aan de organisatie van de Vogelkijkdag op Fort Kijk, in 
samenwerking met Landschap Noord-Holland. Het was helaas een geheel verregende dag, met 
als gevolg dat er erg weinig (ca. 100) bezoekers zijn geweest. Toch hebben we nog het één en 
ander aan vogels gezien op het plasdras. Ook hebben we wat verkopen gedaan in onze 
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informatie- en verkoopstand, niet in de laatste plaats door de inzet van Helma Mirck, Marion Span 
en Guda Floris. Organisatorisch verliep de dag, ondanks het slechte weer, prima.
► Op 9 en 10 juni (Pinksteren) waren we wederom betrokken bij de organisatie en uitvoering van 
het Staatsbosbeheer-evenement Wandelen over water in het Guisveld. Rob Koeman had voor ons
de coördinatie. Mede door het uitstekende weer zijn er in totaal bijna 3.000 bezoekers geweest. 
Dankzij de inzet van vele leden hebben wij gedurende beide Pinksterdagen zeer veel promotie 
gemaakt voor onze vereniging en prima (verkoop)zaken gedaan. Ook bij het grootschalige 
Wandelen over water verliep alles op rolletjes. 
► Op 23 juni waren we met een vijftal gidsen aanwezig op de Open Kalverpolderdag van de 
Stichting Kalverpolder. Daar dit een zeer kleinschalig jaarlijks evenement is, hebben we geen 
informatie- en verkoopstand opgesteld en ingericht. De belangstelling voor de open dag viel met 
75 bezoekers opnieuw tegen. Al onze gidsen hebben twee vaarexcursies begeleid en in die 
hoedanigheid onder meer het nodige verteld over de vogels. Het was uitermate gezellig en onze 
mensen werden goed verzorgd.   
► In 2019 werd voor de 27-ste keer onze succesvolle vogelcursus gehouden, met in totaal 33 
deelnemers. De organisatie, de theorieavonden en de excursies verliepen allemaal voortreffelijk. 
Er is geen wanklank gevallen en de cursisten waren zeer enthousiast. Wat wel opviel, was de 
opkomst. Op vrijwel elke cursusavond ontbraken 5 tot 7 deelnemers en de laatste twee excursies 
werden wel erg matig bezocht. Alle bekende sprekers hebben weer hun prima bijdrage geleverd. 
► Op 4 november gingen we in Evean Guisveld te Zaandijk van start met een nieuwe 
vogelexpositie, die daar bleef tot eind januari. Deze expositie bestaat uit twee thema’s, te weten 
Rietvogels in de Zaanstreek en De Vogelwacht in actie. Voor dit laatste thema moesten zo’n 25 
nieuwe foto’s worden afgedrukt. Dit is door drukker Prepress4U op voortreffelijke wijze verzorgd. 

Publiciteit
Door onze persman Ger Bakker zijn in 2019 weer meerdere persberichten verzonden. De 
publiciteitsmogelijkheden via huis-aan-huisbladen worden echter steeds kleiner door het 
verdwijnen van deze bladen. In 2019 zijn onder meer de goed gelezen Zaankanter en Krommeniër
ter ziele gegaan. 
De mogelijkheden voor publicaties onzerzijds in Dagblad Zaanstreek worden eveneens minder. 
Toch zijn we er in geslaagd om meerdere keren de publiciteit te halen in onze regio, o.a. met de 
aankondigingen van de grote voorjaarslezingen (Otte Zijlstra over West-Canada) en de grote 
najaarslezingen (Marinco Lefevere over Ethiopië). Deze lezingen werden meer dan uitstekend 
bezocht.
In Dagblad Zaanstreek werd een mooi artikel geplaatst over ons huiszwaluwnestkommenproject, 
als vervolg op ons 75-jarig jubileum in 2018. In dit dagblad werd onze vereniging ook meerdere 
keren genoemd in diverse artikelen over onder meer de veenweidegebieden. 
Vanwege de terugloop van het aantal huis-aan-huisbladen zoeken we onze publiciteit nu meer bij 
promotioneel voor ons en onze activiteiten interessante websites, zoals de websites van De 
Zuidkanter (via Greet Plekker), Staatsbosbeheer (voor het vrijwillige natuurwerk) en De Orkaan.
Met name Arie Klut en Ed Staats droegen - net als secretaris Ico van Dijk - tevens bij aan de 
actuele berichtgeving op onze eigen website, door het aanleveren van nieuwsberichten en het 
bijhouden van de activiteitenkalender. 

Promotiematerialen
Nadat er in 2018 nog wel wat promotiematerialen zijn aangeschaft, waaronder twee beachvlaggen 
en een grote poster over onze vogelcursus, is dat in 2019 niet meer gebeurd. Er zijn namelijk ruim 
voldoende van deze materialen aanwezig, zoals de prachtige spanbandschermen, die - evenals de
beachvlaggen en de poster - zijn ontworpen door Martin Nooij.  

Dank
Wij danken alle in dit jaarverslag genoemde personen en organisaties voor de prima 
samenwerking bij het in 2019 werken aan de realisatie van onze doelstellingen, te weten: het 
promoten van onze vereniging en de bescherming van de natuur en de vogels in de Zaanstreek! 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Roofvogels en Uilen over 2019

Opgesteld door: Rein Beentjes

Jongen 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Buizerd 61 59  33 50 56 52 30
Torenvalk 187 147 144 137 154 157 64
Steenuil 12 5  10 11 17 21 22
Havik 16 11  5 10 22 13 9
Sperwer 8 12  11 9 25 32 5
Ransuil 34 38  38 12 2 57 2
Bruine kiekendief 11 7  11 10 24 19 5
Slechtvalk 0 4  0 2 2 4 1
Kerkuil 144 41  55 44 40 114 38
Boomvalk 0 6  0 6 - - -

Resultaten van het broedseizoen 2019
Kerkuil
Als de kenners van tevoren hadden geweten wat het jaar 2019 zou brengen voor wat betreft de 
resultaten bij de roofvogels en uilen, hadden ze 2019 ongetwijfeld benoemd tot het jaar van de Uil, 
en om wat specifieker te zijn: het jaar van de Kerkuil! Wat heeft deze uilensoort in het bijna 
afgelopen jaar een wereldprestatie geleverd. Al heel snel aan het begin van het seizoen kwamen 
we erachter dat er dit jaar wel weer eens een muizenexplosie zou kunnen zijn, want er werden 
meer broedsels van de kerkuil aangetroffen dan normaal het geval is. 
En nadat de eerste broedsels klaar waren en de jongen waren uitgevlogen, verbaasden we ons 
telkens weer als we bij een kast aankwamen en er een tweede broedsel aanwezig was. Soms 
lagen er al eieren, als de eerste jongen nog in de kast zaten. Daarnaast valt op dat de tweede 
broedsels in veel gevallen nog groter zijn dan de eerste. Een teken dat er wel heel veel aanbod 
van muizen moet zijn. Dat dit ook zo is, merken we als we een kast controleren waar zeker (40!) 
muizen in liggen. Dat moeder uil van netjes houdt, blijkt als we zien dat alle muizen mooi naast 
elkaar en allemaal met de snuit dezelfde kant op liggen!
In de Zaanstreek treffen we elk jaar ongeveer 11 à 12 broedsels aan met rond de 40 jongen, zoals 
uit bovenstaand overzicht blijkt, met af en toe een uitschieter, zoals in 2014 en 2017, hebben we 
dit jaar maar liefst 36 broedsels aangetroffen (waarvan er 6 zijn mislukt). Eén en ander resulteerde 
erin dat we dit jaar enkele malen de krant haalden en er zelfs opnamen en een uitzending is 
geweest op TV Noord-Holland.
2019 leverde ons een eerste plek op in de Provincie Noord-Holland, voor wat betreft het meeste 
aantal broedsels en uitgevlogen jongen.
Ransuil
De ransuil heeft geprobeerd de prestatie van de kerkuil naar de kroon te steken. Het “probleem” bij
deze soort is, dat het verdraaid lastig is om nesten in de eileg-fase  te vinden. Deze uilensoort 
nestelt namelijk in oude kraaien- en eksternesten en soms zelfs in bijna vervallen oude andere 
nesten. Een paar takjes zijn soms al genoeg. En uiteraard verkassen ze bijna elk jaar naar een 
andere broedplek.  
De eerste tekenen dat er jongen zijn, merk je pas, als er in de nacht schreeuwende jongen zijn die 
om voedsel van de ouders bedelen. Maar heel vaak zijn ze dan al van het nest af, zodat het voor 
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ons (bijna) onmogelijk is om ze te ringen. Dit jaar is ons dat bij maar liefst 34 jongen gelukt. Maar 
we hebben zoveel meldingen gekregen dat we er zeker van zijn dat er minimaal 70 jongen 
geboren zijn in ons werkgebied. Een aantal dat door onze werkgroep nog nooit is gesignaleerd. 
Ook hier zal de muizenstroom een grote positieve bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.
Steenuil
Ook dit jaar is deze kleinste uilensoort van ons land in ons werkgebied weer het zorgenkindje. Het 
aantal jongen is weliswaar hoger van in 2018 (12 om 5), maar weer is het aantal broedsels 
gedaald en wel tot een schamele 3, ondanks alle inspanningen om deze uilensoort voor de 
Zaanstreek op te krikken naar een niveau van 10 broedsels, zoals enkele jaren geleden het doel 
was. Blijkbaar verandert het aantal biotopen (vooral rommelige boerenerven) zodanig dat deze 
soort zich in onze omgeving niet meer goed kan reproduceren. 
Torenvalk
De torenvalk staat in ons land op de rode lijst. Dat betekent dat het aantal van deze soort in ons 
land onder druk staat en vermindert. Daar is in de Zaanstreek geen sprake van. Het overzicht geeft
aan dat we het geweldige aantal van 187 jongen hebben mogen verwelkomen.  Opvallend was, 
dat er broedsels van 7 eieren bij zaten, waar 6 als algemeen maximum voor deze soort werd 
aangenomen.
En ook het aantal broedsels neemt nog steeds toe. Dit jaar voor het eerst meer dan 40 broedsels, 
(41 tegenover 39 vorig jaar), waarvan er helaas 5 zijn mislukt. Dit is het mooie resultaat van het feit
dat we nog steeds broedkasten plaatsen op nieuwe plekken. Ook dit jaar is ons weer verzocht om 
op verschillende nieuwe plekken een kast te plaatsen. De meest bijzondere op een sportcomplex.
Buizerd
De buizerd laat de afgelopen twee jaar een mooie comeback zien. Waar 2017 een dieptepunt 
kende met 33 pullen en een aantal in de 50 de laatste jaren normaal was, is het aantal dit jaar 
uitgestegen boven de 60. Jammer is, dat maar liefst 14 van de 45 nesten zijn mislukt. Mogelijk 
door predatie, of andere oorzaken. Of hieraan de boommarter, die steeds verder oprukt en een 
grote bedreiging voor onze nestbroeders betekent, al debet is, is vooralsnog onbekend.
Havik
Ook de havik heeft een goed jaar gekend. En lichte stijging van 5 naar 7 broedsels met 16 jongen 
(het hoogste aantal sinds 2015) geeft hoop voor de toekomst, hoewel mag worden verwacht dat dit
aantal redelijk stabiel zal blijven. Het gemiddelde aantal jongen ligt al enkele jaren rond de 2,5 per 
broedsel.
Sperwer
De sperwer produceerde dit jaar 6 (gevonden) nesten in onze regio. 1 mislukte en slechts van 2 
nesten wisten we de jongen te ringen. Deze vogel zit vaak in bomen op zulke zwakke takken, dat 
de jongen niet zijn te bereiken, als we ze al weten te vinden…….
Het aantal is het laagste sinds 2013 en dat stemt ons niet tevreden.
Bruine Kiekendief
Nog moeilijker te vinden dan de sperwer is de bruine kiekendief. Als hij al wordt gesignaleerd in de 
balts, of de overdracht van prooien, is het nog ingewikkeld om de broedplaats te bereiken. Deze 
ligt namelijk in rietpercelen en we proberen deze zo min mogelijk te betreden en te beschadigen, 
mede om de broedsels niet te verstoren.  In drie nesten werden 6 jongen geringd, terwijl in de 
overige twee nesten 5 jongen wegens tijdsgebrek hun ringetje moeten missen.
De vijf gevonden nesten liggen op een goed niveau en we hopen dat dit de komende jaren zo blijft 
met deze toch altijd weer majestueuze jager.
Slechtvalk en Boomvalk
Deze twee valkensoorten hebben dit jaar in onze regio, voor zover wij hebben kunnen monitoren, 
geen jongen grootgebracht. De slechtvalk heeft op de oude PTT-toren in Wormer nog eenmaal 
gebroed op een betonnen richel, ondanks dat daar geen broedkast van onze werkgroep meer 
hangt en ondanks diverse pogingen om dit te herstellen, hetgeen nog steeds niet is gelukt. Er zijn 
dit jaar geen jongen gesignaleerd.
Ook van de boomvalk is dit jaar, in tegenstelling tot 2018, helaas niets vernomen.

Al met al hebben we dit jaar 460 jongen mogen zien, bewonderen en soms mogen ringen.
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We doen dit graag als een (soms uit de hand gelopen) prachtige hobby, maar hopen dat de lezer 
ons blijft informeren over gevonden broedsels van de hierboven genoemde soorten.
U kunt ons contacten via www.kiekenkaike.nl
De werkgroep bestaat momenteel uit 15 personen. De Zaanstreek is ingedeeld in 6 “regio’s”, 
waarin groepjes van één, twee of drie personen  hun werkzaamheden uitvoeren.
Naast bovenstaande inventariserings- en ringactiviteiten, monitoren de leden van de werkgroep , in
de wintermaanden en zoveel als mogelijk, de aanwezige nesten in de Zaanstreek, om voorbereid 
te zijn op broedactiviteiten in de lente en zomer.
Dit jaar zijn diverse materialen aangeschaft om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Onder 
andere zijn twee telescoopladders gekocht.
Het overige van het budget gaat voornamelijk op aan de aanschaf van kleur- en aluminium ringen, 
plaatmateriaal om kasten te maken en vulmateriaal om de kasten na een schoonmaakbeurt weer 
te vullen met een bodembedekking waarop de vogels kunnen broeden.

Namens de Werkgroep Roofvogels en Uilen
Van Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Rein Beentjes
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Werkgroep Stadsvogels over 2019

Opgesteld door: Arjan van Poecke

De activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar
De Werkgroep Stadsvogels draait op een laag pitje. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het 
beantwoorden van vragen over stadsvogels die bij onze vereniging binnenkomen en het geven van
advies bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten over natuurinclusief bouwen. Zo is er het afgelopen 
jaar samen met Guido Verburg (stadsvogelconsulent van Vogelbescherming Nederland voor de 
Zaanstreek) advies gegeven voor 2 nieuwbouw projecten in de Zaanstreek. Voor projecten aan het
Zuideinde in Westzaan en het Noordeinde in Wormerveer is geadviseerd over voorzieningen voor 
vogels en vleermuizen en de aanplant van groen in de openbare ruimte. Het onderstaande plaatje 
komt uit dit advies. De ontwikkelaar is erg positief en heeft opdracht gegeven om dit mee te nemen
tijdens de bouw.
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Wat is de doelstelling (wat zijn de plannen) voor het komende  jaar ?
Ook het komende jaar is de rol vooral adviserend. 

-----
De Vogelbescherming Nederland heeft subsidie beschikbaar voor projecten ten gunste van 
stadsvogels. Al er iemand is die een goed idee heeft voor een project ergens in de Zaanstreek wil 
ik graag helpen om dat van de grond te krijgen.

-----
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 7 april 2020
Verslag Website over 2019

Opgesteld door: Kees de Jager (webmaster)

Samenstelling:
Kees de Jager (webmaster), Ed Staats 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 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. Ook onze secretaris Ico van Dijk draagt regelmatig vanuit zijn 
functie bij aan nieuw te plaatsen content of verzoeken tot tekstuele aanpassingen.

Activiteiten:
Mede door tijdgebrek bij de webmaster zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het plaatsen van 
nieuwsberichten en het bijhouden van de activiteitenkalender. Voor de voorgenomen vernieuwing 
van de site was helaas geen tijd beschikbaar. Dit blijft wel op de wensenlijst staan, maar prioriteit 
wordt gegeven aan het actueel houden van de site (en andere activiteiten voor de vogelwacht).

Gebruik website
Door middel van Google analytics wordt het gebruik van de website bijgehouden. Dit toont aan dat 
de site zo’n 40-50 bezoekers per dag telt.
De populairste onderdelen zijn – net als voorgaande jaren - de waarnemingen, de 
activiteitenkalender en het nieuwsoverzicht.

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, de resultaten van de enquête uit 2017 alsmede de bezoekcijfers (gemiddeld zo’n
40-50 bezoekers per dag) lukt dit aardig.
Komend jaar zullen we hetzelfde proberen te bereiken, waarbij we trachten zo actueel mogelijk te 
blijven en een luisterend oor te bieden voor ideeën van leden.
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Opgesteld door: Onno Steendam en Els Floris

Monitoring
In maart en april zijn in een simultaan telling grutto’s op plasdras percelen in het veld geteld. In juli 
is deelgenomen aan de telling van zomerganzen door de Wildbeheer Eenheid. Tussen september 
en maart zijn maandelijks tellingen van de wintervogels uitgevoerd door tellers van de Vogelwacht.
De grote zilverreiger is in oktober, december en februari op de slaapplaats geteld. Els heeft haar 
vaste broedvogelplots ten zuiden en ten oosten van de Merken gedaan. 

Natuurmonumenten
Er vindt periodiek overleg plaats met Natuurmonumenten, maar tot een echt gesprek over de 
toekomst van het veld leidt dit niet. Natuurmonumenten richt zich onvoldoende op de Natura 2000 
beheerdoelen. Adviezen en gezamenlijke veldbezoeken brengen hier geen verandering in. 
De dure herstelaanpak met graven en plaggen van de roerdompbiotopen lijkt niet te werken. Het 
aantal roerdompen voldoet al jaren niet aan het N2000 beheerplan. 
’s Winters wordt zoveel riet gemaaid, dat ook de habitat van de rietzanger (ook Natura 2000 soort) 
in het gedrang komt. Het beheer van Natuurmonumenten lijkt afhankelijk van incidentele 
projectsubsidies.

Wormerland
Onno heeft het project Proeftuin Engewormer van 8 ondernemers en de gemeente Wormerland 
gevolgd. De 8 ondernemers willen door economische ontwikkeling op hun erven aanvullende 
financiering zoeken voor hun natuurbeheer in de polder. Er zou nu maar 75% van de kosten voor 
het grasland- en weidevogelbeheer betaald worden. Wormerland wil deze ontwikkeling via de 
nieuwe omgevingswet faciliteren. Het gaat om plannen voor kleinschalige woningbouw, 
verblijfsaccommodatie, theehuis en zorgboerderij. Voor de bewoners en de natuurorganisaties 
zoals de Vogelwacht gaat deze ontwikkeling veel te snel. Daarom is een zienswijze ingediend op 
de ontwerp omgevingsvisie voor het gebied.  

Het plan om langs het Kerkepad “Wezenlandpad” tussen Wormer en de Engewormer 
gemeenteland duurzaam in te richten voor steltlopers, is nog niet gelukt. In 2019 is in maart het 
land gedurende twee weken plas dras gezet, wat onmiddellijk grutto’s en wulpen aantrok. 

Provincie
De provincie heeft zich ook in 2019 ingespannen om afspraken over natuurbeheer te maken met 
eigenaren van land, waarvoor geen natuurbeheerregime geldt. Het gaat om land dat in gebruik is 
als gewoon boerenland, als recreatieland, paardenland of land achter een woning.  De Provincie 
wil dat deze landeigenaren hun land zo beheren dat de doelen van het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) worden gehaald. Of deze inspanningen resultaat hebben, is niet duidelijk.

Vogelbescherming
Het contact met de andere Wetlandwachten is onderhouden door deelname aan de door 
Vogelbescherming Nederland georganiseerde bijeenkomsten.
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Planning 2020
De jaarlijkse tellingen zoals plasdrastellingen, broedvogeltellingen (delen van het Wormer- en 
Jisperveld), Grote Zilverreigertelling, ganzentelling en de wintertellingen zullen weer gedaan 
worden. 
Om de stand van de rietvogels beter in beeld te krijgen, willen we tellers opleiden. Onno heeft het 
initiatief genomen voor een cursus moerasvogels van Sovon. 

De landelijke Milieufederaties hebben het initiatief om de belangen van de natuur in te brengen in 
plannen voor klimaatbuffers die gemeenten (gaan) maken ter uitvoering van het Klimaatakkoord. 
Els onderzoekt wat we hier als wetlandwachten mee kunnen.  
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In de eerste week van januari hebben Nico, Ellen en Wil een bezoek gebracht aan het Vijfhoekpark
om te kijken of dit een geschikte locatie zou zijn om een ijsvogelwandje te realiseren. In het 
verleden werden hier regelmatig ijsvogels waargenomen, er is voldoende viswater, er is een 
eilandje en van de kant voldoende zicht om te monitoren. 
Om onbekende reden is dit voorstel niet bij het bestuur terecht gekomen. Achteraf is deze locatie 
minder geschikt dan wij dachten; de waterdoorlaat naar deze plas is afgesloten en gaat na 
renovatie van de Thorbeckeweg pas weer open. Aldus Pieter de Jong en Gijs Doeglas van de 
gemeente.

Op 23 februari 2019 heeft de werkgroep “IJsvogels Zaanstreek” de 1e landelijke IJsvogeldag 
bezocht. Door contact met dagvoorzitter Jelle Harder waren de leden voor deze dag uitgenodigd. 
Belangstellenden kwamen van uit het hele land en ook België was vertegenwoordigd met 4 
mensen. De organisatie was in handen van de “IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek”.
Jelle Harder is een man die al heel lang deze vogel bestudeert en beschermt en heel veel kennis 
heeft vergaard over deze blauwe vogel.
De dag was gevuld met sprekers die 10 tot 20 minuten te tijd kregen om iets te vertellen over hun 
passie de ijsvogel. Naast informatie vergaren hebben de leden van de Zaanstreek ook kunnen 
netwerken. De uitgebreide lunch werd aangeboden door de Vogelbescherming en de prima 
catering door de organiserende werkgroep.
Al met al een geslaagde dag waar opvallend veel mensen in het blauw gekleed gingen. Toeval?
Voor meer informatie: kijk op www.ijsvogels.nl
 
In maart waren de ijsvogels in het Noordsterpark weer actief. De werkgroep was regelmatig op het 
tegenover gelegen bankje bij het wandje te vinden. In het Noord Hollands dagblad werd een foto 
van de ijsvogels geplaatst met een vermelding waar deze foto was gemaakt. Dit resulteerde in een
toeloop van fotografen. Het eerste broedsel bracht 3 of 4 jongen. Daarna is het paar aan een 
tweede broedsel begonnen maar dit heeft geen jongen voortgebracht. Wij hadden een vermoeden 
dat er een zitstok was doorgezaagd en dat vermoeden is bevestigd tijdens het schoonmaken in 
december.
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Op 13 juli was er een buurtcamping in het park op het veldje voor de wand, de vogels waren toen 
nog aan het voeren en Ellen heeft gezien dat op die dag er 4 ijsvogels aan het vechten waren. Op 
diezelfde dag hebben de deelnemers van de buurt =camping gevaren met kano’s voor de wand. 
Na die dag is alleen het mannetje waargenomen. Wat er precies is gebeurd weten we niet maar 
dat er met kano’s gevaren kan worden voor de wand lijkt ons niet wenselijk. We willen voor 
seizoen 2020 contact opnemen met deze organisatie om herhaling te voorkomen.
In december hebben we met Hans Boerma het wandje schoongemaakt en was het weer klaar voor
het komende seizoen.

In september zijn we in contact gekomen met Gijs Doeglas en Pieter de Jong van de gemeente. 
Het blijkt dat er nog een budget is om een ijsvogelwand te realiseren, waarschijnlijk wordt dit de 
Jagersplas. 

In dezelfde periode hebben we Jamie Jenner van SBB ontmoet. We zijn een geschikte locatie aan 
het zoeken om op Staats Bosbeheer terrein het jubileumwandje te realiseren. 

Nico heeft contact gezocht met de werkgroep van de Kalverpolder (van SBB) om te kijken of dit 
gebied geschikt is voor een wandje. Op de planning staat ook nog een bezoek aan het gebied 
tegenover het fort van Krommeniedijk onder begeleiding van Edwin Kapitein.
Voor beide wandjes geldt dat er geen gemotoriseerd en recreatief vaarverkeer vóór de wandjes 
mogelijk is, dat wandje goed te monitoren is en bereikbaar is voor de werkgroep om onderhoud te 
plegen. Dit alles loopt dus nog.

Van Jamie hoorden we dat er een wandje door ProRail is geplaatst achter het station van 
Wormerveer en inmiddels zijn wij in het bezit van de contactgegevens van de verantwoordelijke 
persoon bij ProRail. Het is de bedoeling dat wij in het voorjaar er een kijkje gaan nemen.

In november heeft Jelle Harder, de ijsvogelman, een lezing verzorgd op de contactavond. Boeiend 
en leerzaam. De ijsvogel is in staat zich te herstellen in aantal na een vorstperiode. Dit liet hij zien 
aan de hand van statistieken. Er is dus nog hoop na de desastreuze vorstperiode van 
februari/maart 2018.

Via waarneming.nl houden we de ijsvogels in de gaten, er is wel een kleine toename en hopelijk 
worden het er meer.

Ellen heeft contact met Kees de Jager over de site van de werkgroep (vergelijkbaar met de  
andere werkgroepen). Een foto (zie boven dit verslag) hebben we al, met dank aan Gerard Span.

Voor 2020 hebben we de volgende activiteiten op het programma staan:
 Contact onderhouden met de gemeente inzake ijsvogelwand
 Contact onderhouden met Jamie van SBB inzake jubileumwandje
 Coördineren van het monitoren van broedgevallen en hopelijk blijft het niet bij het 

Noordsterpark alleen.
 Ontwikkelen van de site 

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep IJsvogels.
Wil Sopjes

Ons email adres is 
ijsvogels@vogelwachtzaanstreek.nl 
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