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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag CTI (tellingen en Inventarisaties) over 2020

Opgesteld door: Kees de Jager

Activiteiten:
Ondanks COVID-19 konden alle tellingen gelukkig wel doorgang vinden in 2020. Een enkel 
telgroepje heeft mogelijk iets moeten schuiven met de bezetting om op de meestal geldende 
maximale groepsgrootte van 2 personen uit te komen, maar verder waren de geldende 
maatregelen niet beperkend om de tellingen uit te kunnen voeren.

De traditionele startavond kon ook dit jaar worden gehouden. Vanwege de geldende 
afstandsregels werd wel gekozen om uit te wijken naar een grotere locatie (De Stoomhal). Met 
inachtneming van de regels werd het een geslaagde avond waar velen elkaar na tijden weer even 
persoonlijk konden spreken.
Voor een opengevallen gebied in het Twiske konden twee nieuwe tellers gevonden worden die 
ondertussen voortvarend van start zijn gegaan. Ook voor het Oostzanerveld is via Sovon een 
tijdelijke oplossing gevonden. 

Naast de wintertellingen coördineert de CTI in het voorjaar de slaapplaatstellingen van de grutto in 
de Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld.
De jaarlijkse Euro/World Birdwatch in oktober hebben we moeten afschalen. Er is door het vaste 
ploegje trektellers wel geteld, maar er is vooraf geen publiciteit gezocht en bezoek was gedurende 
de telling ook niet welkom. Dit alles om de maximale groepsgrootte (op dat moment 4 mensen) niet
te overschrijden.

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.
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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 het Twiske zijn verstrek aan Ron vd Hut (als ecoloog verbonden aan 
Altenburg & Wymenga) om een rapport op te maken over de aanwezigheid van Smient, 
Grauwe gans, Meerkoet en Slobeend in het Twiske, inclusief de aantalsontwikkeling. 
Hiervoor heeft de VBWZ een vergoeding ontvangen.

 Diverse gegevens uit de reeks wintertellingen zijn gebruikt voor het schrijven van een 
artikel over 40 jaar watervogels tellen in de Zaanstreek voor een nog te verschijnen 
themanummer van Tussen Duin & Dijk.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Excursies over het seizoen 2019/2020

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

Activiteiten
De start van het excursiejaar 2019-2020 begon op zaterdag 5 oktober 2019 met een excursie naar 
de Woude onder begeleiding van Chris. Deze excursie zou worden gevolgd door nog acht 
excursies naar de volgende bestemmingen: 

Een hele dag een rondje Noord-Holland.

(foto: Jeroen Haasnoot)

Een auto excursie naar Texel.
Een halve dag excursie naar de Kennemerduinen. 
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In 2020:
De traditionele Ganzen excursie in Zuid West-Friesland. 
Met een week vertraging als gevolg van slecht weer de halve dag naar de Lepelaarsplassen.

(foto: Jeroen Haasnoot)

Dit zijn de enige excursies die in 2020 nog voor dat Corona bekend was, voor het seizoen 2019-
2020 nog konden doorgaan. Daarna was het niet meer toegestaan en niet meer mogelijk om 
Corona-veilig de onderstaande excursies nog te kunnen organiseren:

De polder bij Eemnes en vervolgens richting polder Arkemheen. X
Een auto excursie naar de Zouweboezem. X
Een vierdaagse excursie naar Helgoland. X

De cijfers: 
Het totaal aantal deelnemers van excursieseizoen 2019-2020 is 154, dit is 66 deelnemers minder 
dan het vorige seizoen. Het aantal deelnemers is fors gedaald als gevolg van Corona.
In het geval de excursies wel door hadden kunnen gaan, dan zou het (geschatte) aantal 
deelnemers 224 geweest kunnen zijn, maar helaas!

Samenstelling
Excursieleiders: 
Frits Schuster met assistentie van Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker.
Aanmeldingen komen binnen bij Frits Schuster per mail, waarna 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 auto indeling en 
overige informatie hun mail per BCC.
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Doelstelling voor het seizoen 2020 en 2021

Doelstelling van de excursiecommissie is het organiseren van voor iedereen aantrekkelijke 
verenigingsexcursies en -weekends naar vogelrijke gebieden binnen Nederland. 
Buitenlandse excursies worden in een beperkt aantal georganiseerd met hulp van andere leden. 

Helaas is het geplande excursie aanbod voor het seizoen 2020-2021 op de excursie naar 
Friesland en de Lepelaarsplassen na, tot op heden (14-01-2021) niet door gegaan, ook de 
alternatieve excursies in de nabije omgeving zijn twijfelachtig in verband met het aantal personen 
in een auto en de op dat moment geldende Corona regels.
De excursie naar Helgoland die in 2020 niet door kon gaan vanwege Corona, is verplaatst naar 
mei 2021. Op dit moment is niet bekend of dat nu wel kan doorgaan.

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 laag 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
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Lezingen en contactavonden over 2020

Opgesteld door: Ruud Oudhaarlem

Krommenie, 17 februari 2021.
Jaarverslag 2020.
Voor de VBW Zaanstreek is het een vreemd jaar geweest; de planning van contactavonden en 
lezingen ging na 3 lezingen op zijn kop.
     Op di 7 januari, tevens de Nieuwjaarsreceptie, starten wij met 2 sprekers te weten Ed Zijp met 
een reisverslag over Armenië en Ed Staats over een verslag van zijn vogelreis naar Bulgarije.
Twee prachtige landen met weinig inwoners en een rijke flora en fauna.
Het gezelschap, dat naar Armenië afreist, trekt in 6 dagen door een mooi landschap met hoge 
bergtoppen , rivierdalen en  kleinschalige landbouw. Ed Zijp raadt het ieder aan om dit land ter 
grootte van België te bezoeken.
Ed gaat met vrienden van de Vogelwacht en met een zeer ervaren gids van Sofia langs het 
Ropodi-gebergte langs de oostkant naar de Zwarte Zee en vandaar terug naar Sofia.

11 februari. Vincent Nederpelt houdt een lezing, onder titel “Ratjetoe”; hierin toont hij  
schitterende foto’s van Nederland, maar ook ver daarbuiten . Als gids begeleidt hij reizen door 
geheel Europa, naar o.a. Griekenland, Engeland en Hongarije.
In de lezing komt tot uitdrukking hoeveel kennis hij bezit over de fauna e flora van de gebieden die 
hij bezoekt. Hij vertelt over de voorbereiding, het geduld dat je op moet brengen om tot deze 
resultaten te komen.

10 Maart. Zeearenden in Noord-Noorwegen.
Sanne van den Berg nam ons me naar het hoge noorden om ons deelgenoot te maken van haar 
onderzoek naar de Zeearenden. In 2009 heeft ze met haar vader de Stichting onderzoek naar de 
Reigers en Zeearenden, StoReZa, opgericht.
In het voorjaar trekt zij samen met haar echtgenoot, zoon en schoondochter naar het gebied o een 
afstand van 100 km ten N van de Poolcirkel. Een boeiend verhaal met zeer fraaie foto’s.Het 
applaus aan het eind van de lezing was dan ook zeer op zijn plaats.

Op de rol voor de volgende lezingen
Spreker Onderwerp
Inga Tessel Spitsbergen
Hans Boerma Spanje
Jos Balkenburg Roofvogels
Maarten Platteeuw Nog nader te bepalen
Mattias Hofman Suriname
Marcel Boer Nog nader te bepalen
Harvey van Diek Nog nader te bepalen
Wim Tijsen Nog nader te bepalen
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2020
Verslag Werkgroep Noorder IJ-plas over 2020

Opgesteld door: Arjan van Poecke en Huib Versloot

De activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar
In het afgelopen (corona)jaar is het duidelijk geworden dat de recreatieve fietsroute gerealiseerd 
gaat worden. 

De gemeente heeft contact gezocht met de werkgroep om te spreken over compensatie. Daarbij 
hebben wij aangegeven graag een permanente oeverzwaluwwand in het gebied te zien in 
combinatie met eilandjes voor visdiefjes. Ideaalbeeld is een eilandje met rondom panelen voor 
oeverzwaluwen. Na het eerste gesprek is er geen contact met de gemeente meer geweest. Verder
is het in 2020 duidelijk geworden dat de plannen rond het plaatsen van enkele zeer grote 
windmolens in het gebied. Hiertegen zijn grote bezwaren vanuit de omgeving, met name met het 
oog op de afstand van de molens tot de woningen in de buurt. Ook de gemeenten Zaanstad en 
Oostzaan hebben tegen de geplande windmolens op deze locatie geprotesteerd. Vooralsnog zet 
de gemeente Amsterdam de plannen door. Verder zijn de oeverzwaluwen gelukkig weer 
teruggekomen naar de natuurlijke wand. We hebben de wand weer klaargemaakt voor het 
broedseizoen en om te voorkomen dat er vissers gaan zitten of staan op de oever voor de wand 
hebben we bordjes geplaatst, zie onderstaande foto.
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Er is veel overleg geweest met de grondbank over de zwaluwen. Eerst omdat zij de grond van de 
natuurlijke wand hadden verkocht en vlak voor het broedseizoen af zouden voeren. Gelukkig 
hebben zij dit uitgesteld tot na het broedseizoen. Vervolgens was er een groepje zwaluwen dat een
broedpoging heeft gedaan op een andere plek midden op het gronddepot. Nadat wij dit hebben 
aangegeven zijn zij daar uit de buurt gebleven. De grond van de natuurlijke wand is afgegraven en 
verkocht waardoor het komende broedseizoen een uitdaging wordt. De verwachting is dat de 
zwaluwen een plek gaan zoeken ergens op het gronddepot. Dat houden we in de gaten en 
ondernemen actie wanneer het nodig is. Gelukkig zijn de contacten met de grondbank goed.

Ook is de jaarlijkse broedvogel- en wintervogeltelling uitgevoerd. 2020 is met 325 territoria, min of 
meer een stabiel jaar in de nu 5 jarige reeks. De zeer algemene soorten zoals tjiftjaf, winterkoning ,
kleine karekiet en zwartkop waren iets minder groot in getale aanwezig als in het topjaar 2019 wat 
voor het grootste deel het verschil in het totaal aantal territoria tussen 2019 en 2020 verklaart, zie 
grafiek. Leuk is de terugkeer van een succesvol broedgeval van een paartje dodaars op dezelfde 
plaats als in 2018 en na een jaar afwezigheid was er opnieuw een territorium van de cetti's zanger.
Krakeend en witte kwikstaart waren na hun debuut van vorig jaar opnieuw aanwezig met 1 
territorium.

Wat is de doelstelling (wat zijn de plannen) voor het komende  jaar ?
Het komende jaar wordt spannend voor de oeverzwaluwen. Er is geen duidelijke plek die ze 
kunnen gebruiken als broedplek. Ze gaan zich waarschijnlijk vestigen op het gronddepot. Het 
wordt voor ons belangrijk dit in de gaten te houden. Verder zorgen we dat het gesprek met de 
gemeente over het plaatsen van een oeverzwaluwwand en broedeilandjes voor visdiefjes een 
vervolg krijgt en inventariseren we de winter- en broedvogels in het gebied.

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 13 april 2021
Verslag Oeverzwaluwen over 2020

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, 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.

Nadat Martin Nooij helaas in de tweede helft van 2019 moest afhaken bij het beheer en het tellen 
van de oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen vanwege een plotseling ernstige ziekte is hij op 10 
maart 2020 overleden. Martin werd slechts 70 jaar. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de 
werkzaamheden die hij voor onze werkgroep en de oeverzwaluwen in de loop der jaren heeft 
verricht! De uitvaart vond vanwege de coronamaatregelen in beperkte kring plaats. Tijdens de 
plechtigheid waren toch diverse vogelaars van onze vereniging aanwezig en is er ruim aandacht 
geschonken aan Martin zijn overlijden.
De ijsvogelwandjes die naast de oeverzwaluwwand van Buitenhuizen en op twee plekken in het 
Twiske staan bleven in beheer bij onze werkgroepleden. In ieder geval was één van de twee 
wandjes in het Twiske succesvol met een broedend ijsvogelpaartje. Bij Buitenhuizen was dat nog 
niet het geval maar werd er na meer dan een jaar afwezigheid van ijsvogels toch weer regelmatig 
een ijsvogel in de buurt van het wandje gezien en gemeld.  

Activiteiten in 2020
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. Omdat 
onze werkzaamheden buiten plaats vinden hadden wij eigenlijk weinig tot geen last van de 
coronaproblemen. 

Nadat in maart de kunstwanden broed-gereed gemaakt waren en de hopen zand bij de Noorder IJ-
plas deze keer door Arjan van Poecke en Huib Versloot handmatig waren bijgewerkt, kwam het 
broedseizoen van 2020 vrij laat op gang. De eerste oeverzwaluwen in de Zaanstreek werden pas 
op 3 april gezien in het Twiske. Daarna groeiden de aantallen langzaam aan. 

Resultaten 2020
Vanaf begin mei werden er wekelijkse tellingen uitgevoerd door onze werkgroepleden bij de 
kunstwanden van Buitenhuizen en in het Twiske. Huib Versloot en Arjan van Poecke hielden de 
broedgevallen bij de zandwand langs de Noorder IJ-plas in de gaten.
De kleine kolonie die in 2019 nog op een boerenerf in een zandhoop aan de Noorderweg in 
Assendelft zaten is in 2020 helaas niet teruggekeerd. Ook een nieuwe kolonie aan de Kanaalweg 
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bij Spijkerboor in een zandhoop op een particulier erf was niet succesvol. Het zand bleek te slap 
waardoor de gaten telkens inzakten. De vogels hadden deze plek na enkele graafpogingen helaas 
verlaten (mededelingen van Reinier Krom).
Uiteindelijk bleek het aantal broedgevallen nagenoeg gelijk te zijn als in 2019 met 98 eerste 
broedsels (in 2019 waren dat 101). In het Twiske kwamen minder paartjes tot broeden (39 in 2020,
in 2019 waren dat nog 53), maar bij Buitenhuizen verdubbelde het aantal broedparen van 22 in 
2019 naar 44 in 2020. Bij de Noorder IJ-plas kwam in 2020 nu 15 paar tot broeden, terwijl dat in 
2019 nog 18 paar was. Met dit totaalresultaat waren we opnieuw tevreden!  
Voor een compleet broedverslag verwijzen wij naar de Kieft van december 2020.

Oeverzwaluwen bij de ingang van een kunstwand (foto: Wim Smeets)

De uiteindelijke resultaten werden eveneens geplaatst in het infopaneel bij de kijkwand bij 
Buitenhuizen en door buitendienstmedewerker Marco Woudstra van Het Twiske in het infopaneel 
aldaar. Wij waren ook in 2020 opnieuw zeer blij met Marco zijn voortreffelijke medewerking bij het 
onderhoud in Het Twiske. 

Andere broedlocaties in de Zaanstreek
Er zijn in 2020 geen andere broedlocaties bij ons bekend geworden dan de in het vorige hoofdstuk 
genoemde drie kolonies.  

Dank
Onze dank gaat uit naar alle in dit verslag genoemde mensen en de werkgroepleden voor hun 
inzet ten behoeve van de oeverzwaluwen in de Zaanstreek. Op naar een nieuw (broed)seizoen, 
hopelijk zonder (al te veel) coronaproblemen meer. 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Oostzanerveld en wetlandwacht van het Oostzanerveld en
Het Twiske over 2020

Opgesteld door: Bernard Ebbelaar

Samenstelling werkgroep
De leden van deze werkgroep zijn Ed Staats en Bernard Ebbelaar (tevens wetlandwacht van het 
Oostzanerveld en Het Twiske). Bernard Ebbelaar doet de administratie voor de vrijwilligers.

Activiteiten en contacten in 2020
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 de boeren zijn contacten onderhouden. Het resultaat van het overleg in de 
Raad van Toezicht van het Oostzanerveld is zichtbaar geworden. Het deel ten zuiden van de 
spoorlijn is opener geworden. 

Vrijwillige natuurwerkgroep
In 2020 zijn wij vier keer aan het werk geweest In het Oostzanerveld met gemiddeld 15 vrijwilligers.
Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers aan via publicaties in de krant en de website van 
Staatsbosbeheer. Door het covid-virus is er maar één werkdag in het najaar geweest.

Inventarisaties
De wintertelling heeft alleen plaatsgevonden in het noordelijke deel van het veld. Voor het 
zuidelijke deel is geen winterteller meer gevonden.

Voor 2021
Is de hoop gevestigd op het vasthouden van de vrijwilligers. 

Wetlandwacht Oostzanerveld en Het Twiske.
Veel activiteiten van de wetlandwacht voor het Oostzanerveld lopen samen met de Werkgroep 
Oostzanerveld. Zie hierboven.
Het Twiske is ook door covid-19 getroffen. Geen festivals. Wel is er een klimparcours gekomen. 
Het Twiske wordt in 2021 helemaal geteld op vogels. Onze aantallen van de wintertelling zijn al 
doorgegeven.

Zaandam, Januari 2021
Bernard Ebbelaar
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Polder Westzaan over 2020

Opgesteld door: Rob Koeman

Helaas is het onderhoudsjaar voor ons niet al te goed begonnen we hebben namelijk afscheid 
moeten nemen van één van onze trouwe werkers Martin Nooij .Martin die al vanaf het begin 
betrokken was en zeer gewaardeerd werd binnen onze onderhoudsgroep. Helaas, het is niet 
anders.

Evenals voorgaande jaren is er weer onderhoud gepleegd door de vrijwilligers van de 
Vogelwachtbeschermingswacht 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 en gebruikmaken van deze grashopen die wij 
aanbrengen op de boomspiegels.

De werkzaamheden zijn vanaf januari tot maart normaal uitgevoerd dat betekent werkzaamheden 
verrichten om de week. In de zomer zijn er nog enkele werkzaamheden verricht op de boomgaard 
namelijk gemaaid gras verwijderen.

Begin  augustus zijn wij met Staatsbosbeheer in gesprek gegaan over een manier hoe de 
werkzaamheden op een veilige manier in deze corona periode konden worden voortgezet  .
Wij hadden hier een protocol voor uitgewerkt waarin allerlei voorwaarden en beperkingen waren 
opgenomen zodat zowel Staatsbosbeheer als onze groep hiermee veilig aan de slag konden.
Na een zeer korte periode gewerkt te hebben met deze beperkingen kwam in september het 
bericht dat Staatsbosbeheer in verband met corona alle activiteiten van het vrijwilligerswerk had 
stopgezet.
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(foto Rob Koeman)

Er is ook in de zomermaanden van dit 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.

Groet,
Rob Koeman
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag PPC over 2020

Opgesteld door: Ed Staats

2020 was door de coronapandemie een zeer bizar jaar. Vanaf maart werden er steeds meer 
beperkende overheidsregels ingesteld om het coronavirus te stoppen. Aan het eind van 
2020 was de coronaproblematiek echter nog niet ingedamd. Uiteraard had één en ander 
voor onze vereniging grote gevolgen, ook voor de PPC. Na maart is er door de PPC eigenlijk
niets meer ondernomen, vandaar dat dit een zeer beperkt jaarverslag is.

Samenstelling
De samenstelling van de PPC bleef helaas in 2020 niet ongewijzigd ten opzichte van 2019. Op 10 
maart overleed namelijk na een ziekbed ons PPC-lid en vormgever van de Kieft en de Kieftenpul 
Martin Nooij. Ten gevolge van zijn ernstige ziekte moest Martin al medio 2019 zijn  
redactiewerkzaamheden voor genoemde bladen staken. Vanwege de corona konden slechts 30 
mensen, onder wie diverse vogelwachtleden, de uitvaart van hem bijwonen. Tijdens de uitvaart 
hield Ger Bakker een mooie toespraak waarin hij zowel stilstond bij de verdiensten van Martin voor
onze vereniging als bij het feit dat Martin vele jaren werknemer was bij Ger zijn reclamebureau. 
Martin, aan wiens overlijden binnen de vereniging veel aandacht is besteed, werd slechts 70 jaar.
In 2020 overleden ook, op hoge leeftijd, de oud PPC-leden Cees Brinkman en Luuk Plekker. Aan 
het overlijden van deze illustere en in het verleden uitermate actieve leden werd eveneens 
aandacht geschonken, en wel door actie onzerzijds richting de nabestaanden en via een In 
memoriam in de Kieft.

De PPC bestond in 2020 uit de leden Emmy de Vries (tevens notuliste), Rob Koeman, Arie Klut, 
Jan Belier en Ed Staats (voorzitter). Er werd in het coronajaar slechts één keer vergaderd, te 
weten op 28 januari.  
 

Redactieteam Kieft en Kieftenpul
Binnen het redactieteam heeft begin 2020 Leo Nooij zijn broer Martin opgevolgd als vormgever 
van de Kieft en de Kieftenpul. Eind 2019 had Martin daartoe een verzoek gedaan aan Leo, dat 
laatstgenoemde dus heeft ingewilligd. Leo, die meteen lid is geworden van onze vereniging,  
is net als Martin werkzaam geweest in de grafische wereld.
Naast vormgever Leo Nooij en onze bestaande redacteuren Ed Staats en Cor van Dongen waren 
het gehele afgelopen verslagjaar ook de aan het eind van 2019 toegetreden Annemarie de Ronde 
en Jeroen Haasnoot actief binnen het redactieteam.
Vanaf 2020 is de taakverdeling binnen dit team derhalve als volgt geregeld: Ed is de hoofd- en 
fotoredacteur, Cor en Annemarie doen het redigeerwerk en schrijven zelf artikelen, Leo is de 
vormgever en Jeroen is de back-up voor de vormgeving en bekwaamt zich daar verder in. 
De samenwerking onderling en met onze drukker Prepress was en is prima.

Het redactieteam bracht - tot grote tevredenheid – in 2020 vier fraaie edities van de Kieft uit. 
Ondanks de corona en de verminderde activiteiten van onze vereniging zaten alle edities 
boordevol met mooie artikelen, interessante informatie en wetenswaardig ander vogelnieuws. De 
Kieft blijf het visitekaartje van onze vereniging. 
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Voor onze donateurs werden in het voor- en najaar totaal twee lezenswaardige Kieftenpullen 
gemaakt. 

Activiteiten in 2020
In 2020 werden door de PPC bitter weinig activiteiten ontplooid. Dit vanwege de beperkingen door 
de coronamaatregelen en het ten gevolge daarvan afgelasten van veel geplande 
natuurevenementen, waaronder Wandelen over water van Staatsbosbeheer in het Guisveld.
Alleen in de periode januari - medio maart was er nog sprake van enige activiteit door ons als 
PPC. 
► Zo verleenden wij op zondag 1 maart, net vóór de corona-uitbraak, onze medewerking aan de 
Open Vogelkijkdag op Fort K’ijk bij Krommeniedijk. Traditiegetrouw waren vanaf half februari de 
weilanden ten noorden van het fort weer plasdras gezet door Landschap Noord-Holland, met als 
prettig gevolg de aanwezigheid van veel vogels. Op de Open Vogelkijkdag bemensten wij met 
deskundige leden-begeleiders het kijkpunt bovenop het fort. Daarnaast hadden we een kleine 
verkoop- en informatiestand binnen, in de poterne van het fort. Door de koude en harde wind viel 
het aantal bezoekers van de dag -  circa 130 - enigszins tegen. Toch hebben we leuke 
(verkoop)zaken gedaan en onze vereniging en het kijken naar vogels goed gepromoot. Onze dank 
gaat uit naar onze 14 leden die aan dit evenement meewerkten, naar onze coördinator Arie Klut en
naar Landschap Noord-Holland voor de prima gastvrijheid. 
► Ten tijde van de corona-uitbraak was onze rondreizende foto-expositie nog te zien in twee 
gangen van Zorgcirkel Torenerf in Wormer. Dit verzorgingshuis moest echter al snel in maart 
gesloten worden voor bezoekers van de bewoners en voor derden. Daardoor was de expositie 
toen alleen nog te bekijken door het personeel en de bewoners. Van hen was er zeker veel 
waardering voor de mooie foto’s van onze leden-vogelfotografen. Deze foto’s zijn uiteindelijk door 
ons opgehaald en opgeslagen. Vanwege de lock down en de consequenties daarvan kon onze 
foto-expositie immers niet het geplande vervolg krijgen in respectievelijk Evean Nieuw Groenland 
en De Poelboerderij. 
 

Publiciteit
Door onze persman Ger Bakker zijn in 2020 toch nog meerdere persberichten verzonden. De 
publiciteitsmogelijkheden via huis-aan-huisbladen worden helaas steeds kleiner door het 
verdwijnen van deze bladen. Wel maken we regelmatig gebruik van websites voor onze 
nieuwsberichten, zoals De Zuidkanter (via Greet Plekker), de website van Staatsbosbeheer en 
uiteraard onze eigen website.
Een kort overzichtje van de door ons in 2020 uitgegeven persberichten, die met wisselend succes 
geplaatst zijn:

 een eigen persbericht, naast dat van Landschap Noord-Holland, over de Open 
Vogelkijkdag op Fort 

 K’ijk van zondag 1 maart;
 een aankondiging van onze foto-expositie in Zorgcirkel Torenerf; 
 een mededeling betreffende de grote voorjaarslezingen van Mattias Hofstede over 

Suriname op 29 en 30 maart, die we gelukkig nog net konden tegen houden (deze lezingen
konden door de corona-uitbraak namelijk niet doorgaan); 

 een bericht - in september - over de huldiging van ons 500ste lid mevrouw Blanka 
Kratochvilova.

Naast publicaties naar aanleiding van voornoemde persberichten, verschenen er ook andere 
artikelen in o.a. Dagblad Zaanstreek waarin onze vereniging of leden van ons genoemd werden, 
zoals die over:

 de rode wouw in de Wijdewormer;
 het (mislukte) broedgeval van de ooievaars op het paalnest in het Vijfhoekpark te 

Zaandam, met citaten van Martien Roos, Blanka Kratochvilova en Ed Staats;
 een ‘rondje stadsvogels kijken met Frits Schuster’ (leuk en uitgebreid interview met Frits 

door Dagblad Zaanstreek-verslaggever Koos Reitsma). 
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Kortom, wat betrof de publiciteit waren we als vereniging in 2020 gelukkig niet geheel uit beeld.

Dank
We danken alle in dit jaarverslag genoemde personen en organisaties voor de prima 
samenwerking bij het ook in het bizarre coronajaar 2020 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. 
We hopen uiteraard voor 2021 op een veel beter jaar, waarin weer meerdere activiteiten mogelijk 
zullen zijn. 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Roofvogels en Uilen over 2020

Opgesteld door: Rein Beentjes

Soort/
aantal uitgevlogen 
jongen

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Buizerd 22 61 59  33 50 56 52
Torenvalk 180 187 147 144 137 154 157
Steenuil 16 12 5  10 11 17 21
Havik 6 16 11  5 10 22 13
Sperwer 17 8 12  11 9 25 32
Ransuil 14 34 38  38 12 2 57
Bruine kiekendief 4 11 7  11 10 24 19
Slechtvalk 0 0 4  0 2 2 4
Kerkuil 51 131 41  55 44 40 114
Boomvalk 0 0 6  0 6 - -

Resultaten van het broedseizoen 2020
Kerkuil
Zoals trouwe lezers van De Kieft zich wellicht nog zullen herinneren, was 2019 een hoogtepunt in 
de voortplanting van de Kerkuil. Onze verwachtingen voor 2020 waren dan ook wisselend, omdat 
ons bekend is, dat na een explosief jaar vaak een  grote terugval plaatsvindt.  (zie hiervoor in de 
tabel het jaar 2014 ten opzichte van 2015). Oorzaak hiervan is het instorten van een 
muizenpopulatie en kent een cyclus van ongeveer 4 a 5 jaar. En dat gebeurde dus ook…..              
Dit jaar is een gemiddeld jaar geworden met 14 broedsels en rond 51 uitgevlogen jongen. 
Opvallend is, dat er geen enkel tweede broedsel in onze regio is ontdekt door onze groep, terwijl 
landelijk, vooral in Groningen en Brabant, dit juist wel het geval was. Oorzaak hiervan zoeken we 
in de muizenpopulatie, die in ons werkgebied in de maand februari/maart een enorme knauw heeft 
gekregen door de vele regen. Waarschijnlijk zijn hierdoor heel veel veldmuizen verdronken. Dit is 
te merken geweest in het aanbod aan de jongen, dat uit andere muizensoorten bestond, hetgeen 
wij via de webcam konden volgen. 
Ransuil
Ook de ransuil heeft te lijden gehad onder de afgenomen muizenpopulatie. Hierdoor zijn ze laat 
gaan broeden. Het aantal meldingen dat wij normaliter via diverse enthousiastelingen doorkregen, 
is daardoor enorm gedaald en heeft geresulteerd in slechts 16 waargenomen en deels geringe 
ransuilen.
Steenuil
De steenuil blijft toch wel het zorgenkindje van de Zaanstreek. Weliswaar zijn de resultaten beter 
dan in 2019, met 6 broedsels t.o.v. 3 vorig jaar, maar de gewenste 10 broedsels, zoals we een 
paar jaar geleden tot doel hadden, werd wederom, ondanks alle inspanningen,  niet gehaald. Blij 
zijn we met de 16 jongen die dit jaar zijn aangetroffen, in de hoop dat deze de populatie weer een 
boost(je) zullen geven.
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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. Maar liefst 50 
broedsels hebben we aangetroffen in ons werkgebied. Met 180 jongen bereiken we een 
vergelijkbaar resultaat als in 2019. Het gemiddeld aantal jongen per nest is wel iets teruggelopen. 
Opvallend is dat deze vogelsoort het dit jaar wel goed doet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
uilen, en het recordjaar 2020 bijna evenaart. Een mogelijkheid is, dat deze vogel overdag jaagt en 
gedurende een langere tijd de mogelijkheid heeft prooi te verschalken, waar de uilen het in korte 
nachten dienen te rooien.
Ook op het in het verslag van vorig jaar genoemde sportcomplex is direct in het eerste jaar een 
broedsel aangetroffen en geringd en wel met 6 jongen!!
Buizerd
Een “rampjaar” voor de buizerd. Slechts 15 nesten hebben het slechte voorjaar overleefd. Regen 
en harde wind hebben veel slachtoffers gemaakt. 7 gevonden nesten zijn mislukt, zowel in de ei- 
alsook in de jongen fase. Kou, regen en predatie hebben een grote aanslag gepleegd op de 
broedresultaten. 19 jonge vogels hebben we kunnen ringen en drie niet. Totaal 22 jonge Buizerds 
is een aantal dat ik nog niet heb meegemaakt in de 15 jaar dat ik met de groep meeloop.
Havik
6 jongen uit twee gelukte nesten is de hele oogst van dit jaar. Evenals bij de andere boombroeders
heeft het slechte weer een grote invloed gehad. Alleen 2017 was een slechter jaar. 1 gevonden 
nest is niet gelukt, terwijl 1 nest niet kon worden geringd. Totaal 4 gevonden nesten. Positief is dat 
het gemiddelde in de gelukte nesten met 3 wel hoger was dan vorig jaar.
Sperwer
4 nesten met 17 geringde jongen is ten opzichte van vorig jaar in aantallen grootgebrachte jongen 
een duidelijke verbetering.  Een verdubbeling van het aantal nesten en het beste resultaat sinds 4 
jaren Opvallend is dat in het buitengebied aan de noordzijde drie van de vier nesten zijn gevonden.
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. “                                                                                          
Dit schreef ik vorig jaar en dit jaar is het niet anders. 1 gevonden nest met 4 jongen is het 
schamele resultaat. Er werden twee mogelijke broedsels in het Wormer- & Jisperveld 
gesignaleerd, maar deze konden niet worden bereikt.
Slechtvalk en Boomvalk
Ook dit jaar van deze soorten geen nesten in onze administratie. Jos Blakenburg van onze 
werkgroep heeft in den lande wel 12 jonge slechtvalken mogen ringen. In totaal zijn 8 broedsels 
gevonden, waarvan 2 zijn mislukt. We schrijven dan over globaal het gebied Noord-Holland.
Conclusie
Al met al hebben we dit jaar ongeveer 300 jongen in handen gehad bij het ringen.                           
“Een gemiddeld broedseizoen” is denk ik de beste omschrijving  voor de broedperiode 2020.
Dat het leven van de dieren gemiddeld kort is, blijkt weer uit de terugmeldingen die we tot nu toe 
gehad hebben van gevonden dode vogels. Sommige jongen hebben zichzelf niet kunnen redden in
de brute natuur, anderen zijn met behulp van de mens aan hun einde gekomen (auto’s).                 
Zonder de omgelegde ringen waren we hier nooit achter gekomen. 
Corona heeft geen vat gehad op de vogels, helaas wel op de mens. Ook wij ringers hebben met 
strenge regels rekening dienen te houden. Dat is de reden dat dit jaar bij (bijna) geen enkele 
ringsessie gasten mochten worden verwelkomd. Slechts de gastgezinnen bepaalden wie er mocht 
komen en ook zij waren – terecht- zeer terughoudend. Zelfs wij als ringers dienden een periode 
met twee of meer auto’s op pad te gaan, omdat we niet bij elkaar mochten of wilden zitten.
Daarnaast hebben de coronamaatregelen tot gevolg gehad dat de werkgroep in het jaar 2020 net 
bij elkaar is geweest om te vergaderen. Vanwege de jarenlange ervaring van de deelnemers zijn 
alle noodzakelijke werkzaamheden op een normale manier doorgegaan.
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Wederom doen wij een beroep op de lezers om ons bijzonderheden te melden: dode vogels; 
nesten; sporen van roofvogels, vervolging (vernielde nesten)  et cetera, vernemen wij gaarne via 
de contacten die u op onze website kunt vinden: 
www.kiekenkaike.nl

Namens de Werkgroep Roofvogels en Uilen
Van Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Rein Beentjes
12-1--2021
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Werkgroep Stadsvogels over 2020

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. 

Wat is de doelstelling (wat zijn de plannen) voor het komende  jaar ?
Ook het komende 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)
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2021
Verslag Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld over 2020

Opgesteld door: Onno Steendam en Els Floris

Monitoring
De beperkte lockdown vanwege covid19 had geen consequenties voor de verschillende 
vogeltellingen. In maart en april zijn in een simultaantelling 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
Door covid19 kon de cursus monotoring broedvogels, die we samen met Sovon en 
Natuurmonumenten in 2020 wilden houden, helaas geen doorgang vinden. In de cursus zou een 
accent worden gelegd op de moerasvogels. Voor o.a.de roerdomp en de rietzanger is het Wormer-
en Jisperveld aangewezen als Natura 2000-gebied. 
De relatie met Natuurmonumenten, laat te wensen over. Het lukt niet om tot een echt gesprek over
de toekomst van het veld te komen. 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. Dit voorjaar werden we verrast door het maaien van graspercelen in april en mei. 
Een brief van het bestuur aan de directie van Natuurmonumenten heeft nog niet tot een gesprek 
geleid. Covid19 maakt het uitpraten van kwesties er niet gemakkelijker op.

Wormerland
Via het project Proeftuin Engewormer willen 8 ondernemers 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 2020 was er geen 
plasdras. Per ongeluk was er wel verderop langs de Engewormerdijk, achter de Swarthoeve een 
plasdras ontstaan door lekke kades. Steltlopers profiteerden gelijk.
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Provincie
De provincie heeft zich ook in 2020 ingespannen om afspraken over natuurbeheer te maken met 
eigenaren van land, waarvoor geen natuurbeheerregiem 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.
Er is een nieuwe Provinciale Omgevingsverordening vastgesteld, waarin zogenaamde Belangrijke 
Provinciale Landschappen zijn aangewezen. De provincie wil zo grip houden op initiatieven in het 
landelijk buitengebied. De gemeente heeft geprobeerd faciliteiten voor het bouwen in de tweede 
lijn op achtererven in o.a. de polders in deze verordening te regelen. Dit is niet gelukt.

Vogelbescherming
Het contact met de andere Wetlandwachten is onderhouden door deelname aan de door 
Vogelbescherming Nederland georganiseerde bijeenkomsten.

Planning 2021
De jaarlijkse tellingen zoals plasdrastellingen, broedvogeltellingen (delen van het Wormer- en 
Jisperveld), Grote Zilverreigertelling, ganzentelling en de wintertellingen zullen weer gedaan 
worden. 
De opleiding van nieuwe tellers, die in 2020 door covid19 geen doorgang kon vinden, krijgt 
mogelijk een nieuwe, digitale kans.
Wormerland is een plan aan het ontwikkelen voor de vernieuwing van de sportaccommodaties. 
Mogelijk moet de ijsbaan hiervoor verplaatst worden naar een locatie naast de Mariastraat. Op de 
ijsbaan zou dan een tenniscomplex van 10 banen met clubgebouw aangelegd kunnen worden. 
Hiervoor is geen Natura2000 gebied nodig, maar de ontwikkeling zou wel nadelige effecten 
kunnen hebben op het Natura 2000 gebied. We zullen de planontwikkeling volgen.

ALV 2021: Verslagen Werkgroepen en Commissies 2020 24/27



Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 13 april 2020
Verslag Werkgroep IJsvogels over 2020

Opgesteld door: Wil Sopjes

 
Werkgroep ijsvogels                Opgericht  2018

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

Noordsterpark alleen.
 Ontwikkelen van de de site 

Bovenstaande punten zijn hieronder uitgewerkt

Contact onderhouden met de gemeente inzake ijsvogelwand
Nadat de werkgroep in 2019 te horen had gekregen dat de gemeente (middels Gijs Doeglas en 
Pieter de Jong) een ijsvogelwand wilde realiseren, hebben Nico en Wil een bezoek gebracht aan 
het Jagersveld. Tijdens ons gesprek met de gemeente was daar de keuze al opgevallen, er zijn 
daar namelijk met enige regelmaat ijsvogels gespot. 
De geschikte plekken zijn doorgegeven aan Gijs Doeglas. Na een aantal maanden niets vernomen
te hebben heeft de werkgroep wederom contact gezocht omtrent de vorderingen. In het najaar 
kreeg de werkgroep bericht dat het wandje in december geplaatst zou worden. Ellen en Wil zijn 
samen met Hans Boersma naar de exacte locatie gaan kijken. Op 14 december is met de bouw 
gestart en op 15 december was de afronding. De werkgroep kon helaas niet zelf aanwezig zijn 
(i.v.m. werk)maar Hans heeft geholpen en de foto’s gemaakt. 
Vanuit de werkgroep komt er nog een verslag voor de Kieft, Gijs Doeglas wil daar ook nog een 
bijdrage aan leveren. Wil maakt het verslag en Gijs vult het aan met achtergrondinformatie vanuit 
zijn professie.

Contact onderhouden met Jamie van SBB inzake jubileumwandje
In het najaar zijn we ook bij Jamie geweest om het jubileumwandje ‘vorm’ te geven.
Zij heeft ons in contact gebracht met Edwin Kapitein en zo kwam het tot een ontmoeting tussen
Edwin en de werkgroep op een tropische dag bij de Ham in Krommenie. Edwin heeft met Jelle
Harder diverse wandjes al gerealiseerd, dus daar hebben wij wel vertrouwen in. De juiste locatie is
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in samenspraak met Edwin gemaakt. Op 14 december 2020 gaf hij aan dat er enige vertraging
was maar dat hij wel als doel had om het voor het broedseizoen van 2021 het wandje er zou zijn.
Inmiddels is er in februari een herinnering naar Edwin gemaild.

Coördineren van het monitoren van broedgevallen 
De werkgroep heeft een lijst (Inventarisatielijst) van ijsvogelwandjes in het werkgebied van de 
vereniging opgesteld.
Bij (bijna) alle wandjes hebben we een observant. Zijn /haar taak is om door te geven wanneer er 
serieuze broedactiviteiten gesignaleerd worden. Deze observant geeft ook de eindresultaten door 
aan de werkgroep. In 2020 heeft de werkgroep de resultaten van het werkgebied aan Jelle Harder 
doorgegeven. Voorheen deden verschillende mensen dit maar Jelle is op de hoogte dat de 
werkgroep alle gegevens verzamelt.

Ontwikkelen van de de site 
De werkgroep heeft een ‘site’ op de site van de vogelwacht met een eigen emailadres.
Soms komt er een mail binnen met een vraag, deze wordt natuurlijk netjes beantwoord.
Ons email adres: ijsvogels@vogelwachtzaanstreek.nl .
De werkgroep merkt wel dat dit e-mailadres nog niet helemaal is ingeburgerd, hopelijk gaat dit 
vanaf nu gebeuren.

Broedresultaten:
Noordsterpark Wormerveer: 2 keer succesvol, het uitvliegen niet gezien maar uit waarnemingen 
dat kunnen opmaken. Ondanks broedende sperwers in het park en succesvolle broedende 
boomvalken in het naast gelegen kerkhof een mooi resultaat. De werkgroep is daar wekelijks te 
vinden in het broedseizoen om te observeren en om te overleggen (en plannen uit te broeden). Dit 
alles op veilige afstand.
In de Trickel Wormer waren er 2  broedsels, Ellen heeft contact gehad met Larry Kef.
In het Twiske heeft Ellen de wandjes in de gaten gehouden. Resultaat: 2 broedsels.
Jagersveld: mislukt broedsel naast het talud van de A8.

Voor 2021 hebben we de volgende activiteiten op het programma staan.
 Verslag voor de Kieft van de ijsvogelwand in het Jagersveld met een bijdrage van Gijs 

Doeglas
 Jubileumwandje klaar
 Verzamelen broedresultaten en doorgeven aan Jelle Harder
 Coördineren onderhoud wandjes indien nodig (Ophogen ijsvogelwand Noordsterpark)
 Nieuwe locatie voor een wandje in Wormer, het Zwanenmeertje op initiatief van Ed Zijp en 

Onno Steendam
 Er is een kleine bijdrage geleverd aan een artikel van Jelle Harder. Een kopie krijgt de         

werkgroep toegestuurd wanneer het artikel Duin & Dijk in juni in het blad verschenen is. Als
dit geschikt is om te delen met de leden van de vereniging neemt de werkgroep contact op 
met Jelle om te vragen of dit artikel overgenomen mag worden voor de Kieft.

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep IJsvogels.
Wil Sopjes

            Ons email adres is 
ijsvogels@vogelwachtzaanstreek.nl 
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