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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag CTI (tellingen en Inventarisaties) over 2021

Opgesteld door: Kees de Jager en Els Floris

Activiteiten:
Ondanks COVID-19 konden alle tellingen gelukkig wel doorgang vinden in 2021. Ook de 
traditionele startavond kon worden gehouden. Vanwege de geldende Corona maatregelen werd 
(weer) uitgeweken naar een grotere locatie (De Stoomhal) en moest iedereen bij de ingang een 
geldige QR-code laten zien.
Na een interessant verhaal over het Wormer- en Jisperveld en het beheer ervan door 
Natuurmonumenten, werden de resultaten van het afgelopen seizoen doorgenomen en kort 
vooruitgekeken naar het komende seizoen. Voor een opengevallen gebied konden nieuwe tellers 
gevonden, waardoor ook komend seizoen de Zaanstreek weer (bijna) gebiedsdekkend op 
wintervogels geteld zal worden.

Naast de wintertellingen coördineert de CTI in het voorjaar de slaaplaatstellingen 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. De resultaten zijn zoals 
altijd weer via trektellen.nl doorgegeven aan Vogelbescherming.

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. Het in de gaten 
houden van deze waarnemingen (inclusief foto’s) levert soms leuke zaken op. Zo werd aan het 
eind van het jaar een gemelde Tuinfluiter ontmaskerd als (vermoedelijke) Siberische Braamsluiper 
en werd een laat gemelde Humes Bladkoning ook snel opgemerkt.

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.
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 Voor het verkrijgen van een subsidie – “opknapgeld” voor Natura 2000 gebied - voor het 
inzaaien met kruidenrijk grasmengsel op enkele percelen in het Wormer- en Jisperveld zijn 
gegevens over aanwezige winterganzen en smienten in dat gebied aangeleverd aan Hans 
Boerma.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Excursies over het seizoen 2020/2021

Opgesteld door: Frits Schuster, Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker

Activiteiten
Nadat het seizoen 2019-2020 door Corona abrupt tot een einde was gekomen heeft de excursiecommissie 
toch een mooi nieuw excursieprogramma opgezet. Het was het laatste seizoen van Frits als frontman van de
excursiecommissie en het doel was om er een mooi slotseizoen van de te maken.

De start van het excursiejaar 2020-2021 zou beginnen op zaterdag 26 september 2020 met een excursie 
naar het Horsterwold. Maar door de tweede Coronagolf is het gehele najaarsprogramma van seizoen 2020-
2021 vervallen.

Zaterdag 26 september 2020: Wandelexcursie in het Horsterwold (geannuleerd)
Zaterdag 24 oktober 2020: Wandelexcursie op het eiland Tiengemeten (geannuleerd)
Zaterdag 21 november 2020: Wandelexcursie rond het Kennemermeer en op de Zuidpier (geannuleerd)
Zaterdag 19 december 2020: Wandelexcursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen (geannuleerd)
Zaterdag 16 januari 2021: Een auto-excursie “Rondje Waterland” (alternatieve excursie ingelast) 
Vrijdag 26 t/m 28 februari 2021: Een driedaagse auto-excursie naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
(alternatieve excursie ingelast)
Zaterdag 20 maart 2021: Een auto-excursie naar Eemnes-Arkemheen-Flevopolder (alternatieve excursie 
ingelast)
Zaterdag 24 april 2021: Een wandelexcursie bij de Zouweboezem (alternatieve excursie ingelast)

In de Kieft van december 2020 hebben we een alternatief excursieprogramma gepresenteerd. De 
doelstelling voor het seizoen is bijgesteld naar een excursieprogramma met excursies dicht in de buurt die 
onder de geldende omstandigheden toch doorgang zou kunnen vinden.

Zaterdag 16 januari 2021: (in plaats van het Rondje Waterland) (geannuleerd) 
Wandelexcursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Het alternatieve excursieprogramma

Zaterdag 27 februari 2021:
Wandelexcursie rond het Kennemermeer en op
de Zuidpier

Aantal deelnemers: 8
Aantal waargenomen soorten: 37

Foto: Jeroen Haasnoot
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Foto: Frits Schuster

Zaterdag 20 maart 2021: (In plaats van Eemnes-
Arkemheen-Flevopolder)
Wandelexcursie over het eiland de Woude

Aantal deelnemers: 7
Aantal waargenomen soorten: 37

Zaterdag 24 april 2021: (In plaats van de Zouweboezem)
Wandelexcursie door het Twiske

Aantal deelnemers: 8
Aantal waargenomen soorten: 35

Foto: Jeroen Haasnoot

Samenstelling voor het nieuwe seizoen
Met ingang van seizoen 2021-2022 heeft Frits Schuster afscheid genomen van de excursiecommissie.
De uitgestelde reis naar Helgoland zal nog wel door hem begeleid worden.

Excursieleiders: 
Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker.
Aanmeldingen komen binnen bij Jeroen Haasnoot 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 autoindeling en overige 
informatie hun mail per BCC.

Doelstelling voor het seizoen 2021-2022
Doelstelling van de excursiecommissie is het organiseren van voor iedereen aantrekkelijke 
verenigingsexcursies naar vogelrijke gebieden binnen Nederland. Tevens gaan we de administratie voor de 
excursies automatiseren om het werk te vereenvoudigen en gemakkelijker informatie te verzamelen over de 
animo van de excursies.

Meerdaagse en buitenlandse excursies maken voorlopig geen deel uit van de scope van de 
excursiecommissie. 

Voor de meerdaagse en buitenlandse excursies is de excursiecommissie op zoek naar versterkingen.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Lezingen en contactavonden over 2021

Opgesteld door: Ruud Oudhaarlem en Ed Staats

Ed Staats heeft Ruud Oudhaarlem in 2021 geassisteerd wat betreft de organisatie van onze 
contactavonden en lezingen, met name voor de afspraken met de diverse zalen. Ruud had de 
contacten met de diverse sprekers.

Echter in dit tweede coronajaar kon nagenoeg geen enkele ingeplande avond doorgang vinden. 
De coronaregels van de overheid lieten dat helaas niet toe.
In de eerste helft van 2021 kon geen enkele contactavond gehouden worden en ook de grote 
voorjaarslezingen werden afgelast. Spreker Mattias Hofstede werd doorgeschoven naar het 
najaar. De nieuwjaarsbijeenkomst in januari schoot er eveneens bij in. Veel data moesten 
afgezegd worden (o.a. met De Lorzie), hetgeen overigens zeer soepel verliep.

Wanneer kunnen we weer in De Lorzie terecht? (bron foto: website De Lorzie)

Na de zomerperiode leek het iets beter te gaan met de corona en konden een paar bijeenkomsten 
wel doorgaan met toegangscontrole van de  Corona QR-code via de corona App. Dat verliep op 
die betreffende bijeenkomsten voortreffelijk. Bovendien werden deze bijeenkomsten in de grote 
Stoomhal gehouden waarbij afstand van elkaar houden iets gemakkelijker was.

 14 september: op deze avond werd de traditionele startavond van de wintertellers 
gehouden die georganiseerd werd door de Commissie Tellingen & Inventarisaties (CTI). Er 
was in De Stoomhal een redelijk goede opkomst en het werd een prima en interessante 
avond. 

 op 4 oktober kon in De Stoomhal ook de Algemene Ledenvergadering over de jaren 2019 
en 2020 worden gehouden. De organisatie lag bij het bestuur, de opkomst was erg matig.

 17 en 18 oktober: op deze dagen kon de grote najaarslezing eveneens doorgaan, op 17 
oktober de middaglezing in buurtcentrum De Vuister in Koog aan de Zaan (zalencentrum 
het Wapen van Assendelft was in 2019 gestopt met de zalenverhuur) en op 18 oktober de 
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avondlezing in De Stoomhal. Natuurfotograaf Mattias Hofstede uit Groet vertoonde op 
beide dagen zijn prachtige lezing over de natuur en vogels van Suriname. De opkomst van 
leden en donateurs viel in De Vuister tegen met 30 aanwezigen, in De Stoomhal waren 
ruim 100 aanwezigen en een volle bak.

In de herfst ging het opnieuw de verkeerde kant op met de coronaproblemen waardoor de 
overheidsregels weer aangescherpt werden.
Daardoor moesten de contactavonden in november (met Inga Tessel over Spitsbergen) en in 
december (met Hans Boerma over het oosten van Spanje) wederom geschrapt worden. 
Beiden staan nu in de planning voor de eerste helft van 2022, maar of er dan contactavonden 
kunnen doorgaan is bij het opstellen van dit jaarverslag nog de vraag…?  
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Werkgroep Noorder IJ-plas over 2021

Opgesteld door: Arjan van Poecke

Geen verslag beschikbaar
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Oeverzwaluwen over 2021

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 op Hoogtij 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 steeds niet gekomen. Huib
is halverwege het verslagjaar afgehaakt en heeft ook om onbekende redenen zijn lidmaatschap 
opgezegd.

Bij onze werkgroep zijn tevens een drietal ijsvogelwandjes in beheer; twee in Het Twiske en één 
direct naast de oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen. Overigens hebben er in 2021 geen ijsvogels in 
deze wandjes gebroed. Vanwege de korte maar hevige ijsperiode in februari zijn er zeer veel 
ijsvogels gesneuveld en is de Zaanse ijsvogelpopulatie gedecimeerd. Pas aan het eind van 2021 
werden er in de Zaanstreek weer wat meer ijsvogels gemeld op diverse plaatsen waaronder ook 
Het Twiske en bij Buitenhuizen. 

Activiteiten in 2021
Onze werkgroep draagt naast het tellen van oeverzwaluwkolonies zorg voor het beheer van de 
broedwanden. Dat betekent de wanden in het vroege voorjaar broed-gereed maken, tussendoor 
eventueel wat snoeiwerk verrichten en in het najaar de wanden winterklaar maken. Datzelfde geldt
voor de drie te onderhouden ijsvogelwandjes.
Bij het onderhoud aan de wanden in Het Twiske zijn we uitermate goed bijgestaan en geholpen 
door buitendienstmedewerker Marco Woudstra.  
Bij de Noorder IJ-plas werden op twee plekken de oevers recht afgestoken. Helaas is in juni tijdens
een telling gebleken dat de eigenaar van het terrein, de Grondbank Amsterdam, één oever waar 
zich een stuk of 10 nesten in bevonden machinaal heeft gevlakt en geschoond. De betreffende 
nesten werden – op drie na - hierdoor vernield. Een andere nabij gelegen oever waarin zich meer 
nesten bevonden is ongemoeid gelaten en had ruim 10 succesvolle nesten. 

Drie spontane kolonies   
Er was in 2021 sprake van de melding van een drietal spontane kolonies, twee aan de noordkant 
van het Wormer- en Jisperveld op erven van boeren en één kolonie bovenop de afvalberg van de 
Afvalzorg Nauerna. 
Medio juni bleek één van de twee kolonies langs de rand van het Wormer- en Jisperveld die door 
Marcel Boer gemeld was, verlaten te zijn. Op 17 juni vlogen daar nog een 20-tal oeverzwaluwen 
rond, een week later waren ze allemaal weg zonder gebroed te hebben. Waarschijnlijk kwam dat 
door de te losse samenstelling van de hoop grond. De andere kolonie bij de familie Jonges aan de 
Kanaaldijk bij Spijkerboor bleek wel een succes. Die werd ontdekt en meerdere keren geteld door 
Reinier Krom.
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Via Rein Beentjes was ons ter ore gekomen dat zich bovenop de afvalberg bij Nauerna een 
oeverzwaluwkolonie bevond in een grote zandhoop en dankzij zijn inbreng kregen we toestemming
om deze kolonie twee keer te kunnen tellen op het afgesloten terrein. Deze tellingen van Rob 
Koeman en Ed Staats werden gecoördineerd door afvalzorgmedewerker Bart Quispel waarvoor 
onze grote dank!

Vliegende oeverzwaluw (foto: Ed Staats)

Verder zijn ons in het verslagjaar geen andere oeverzwaluwkolonies bekend geworden dan de 
hierboven genoemde. 

Resultaten 2021
Op 28 maart werden de eerste oeverzwaluwen in de Zaanstreek gezien in Het Twiske. Dat was 
zes dagen eerder dan in 2020. Het broedseizoen kwam daarna echter toch traag op gang. Maar 
uiteindelijk kwam het helemaal goed met het broedseizoen 2021.  
Vanaf begin mei werden er vele tellingen, soms wekelijks, uitgevoerd bij de diverse kolonies. Ook 
de kolonie bij de Noorder IJ-plas werd op verzoek van Arjan van Poecke door meerdere tellers 
bezocht zodat er een goed beeld kwam van het aantal broedparen. 
De uiteindelijk vijf bezette oeverzwaluwkolonies in ons werkgebied leverden in totaal 204 
broedparen op en dat was een verdubbeling van het aantal in de laatste vier jaar. 2021 was 
derhalve een meer dan uitstekend broedseizoen voor de oeverzwaluwen. 
De kolonies in Het Twiske, bij Buitenhuizen en bij de Afvalzorg Nauera hadden allemaal iets meer 
dan 50 broedparen, de Kanaaldijk bij het Wormer- en Jisperveld 30 en de Noorder IJ-plas 16. 
Zoals reeds gemeld zijn bij deze laatste kolonie tijdens het broedseizoen een aantal nesten 
vernield, vermoedelijk 8 tot 10.
Voor een uitgebreid broedverslag verwijzen wij naar de Kieft van september 2021. 
De telgegevens zijn allemaal doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland ten behoeve 
van de landelijke kolonievogeltellingen, in dit geval dus van (broedende) oeverzwaluwen.      

Dank
Onze dank gaat uit naar alle in dit jaarverslag genoemde mensen en aan de werkgroepleden voor 
hun getoonde inzet ten behoeve van de oeverzwaluwen in de Zaanstreek.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Oostzanerveld en wetlandwacht van het Oostzanerveld en
Het Twiske over 2021

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. Door Staatsbosbeheer is veel werk verzet: plaggen en 
rietlandbeheer, ook het maaien van rietkragen is ter hand genomen.

Vrijwillige natuurwerkgroep
In 2021 zijn wij beperkt aan het werk geweest In het Oostzanerveld met gemiddeld 15 vrijwilligers. 
Covid 19 gooide roet in het eten 

Inventarisaties
De wintertelling in het Oostzanerveld heeft plaatsgevonden in het noordelijke deel van het veld. 
Voor het zuidelijke deel zijn nu ook wintertellers actief.

Voor 2022
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.  Er is overleg geweest met Het 
Lentekabinet.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Polder Westzaan over 2021

Opgesteld door: Rob Koeman

Jaarverslag 2021 werkgroep Boomgaard / Onderhoud weidemolentjes.
Evenals voorgaande jaren zijn is er weer onderhoud gepleegd door de vrijwilligers van de 
Vogelwacht in de boomgaard  in het Guisveld en de Reef. Ook het afgelopen jaar hadden wij weer 
de nodige problemen in verband met Corona met de inzetbaarheid van onze vrijwilligers. Zo 
hebben er de eerste helft van het jaar geen onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden. 
Halverwege het jaar, namelijk eind juni, hebben wij de werkzaamheden weer opgepakt. Echter, 
eind november hebben wij voor de tweede keer met het oplopen van de besmettingen onze 
werkzaamheden weer tijdelijk opgeschort.

Het afgelopen jaar is de samenstelling van onze vrijwilligers groep helaas gekrompen. Twee van 
onze vrijwilligers hadden te kennen gegeven om hun vrijwilligerswerkzaamheden te beëindigen. 

Het onderhoud in de boomgaard 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 gebruikmaken van 
deze grashopen die wij aanbrengen op de boomspiegels. In de zomer zijn er enkele 
werkzaamheden verricht op de boomgaard namelijk gemaaid en gras opruimen.

Afgelopen jaar hebben wij het accent van onze werkzaamheden noodgedwongen wat verlegd naar
het Guisveld. De oorzaak is dat ons de toegang naar de boomgaard, die via het weiland van een 
boer liep, ons ontzegd is. Hierdoor is voor ons de enige mogelijkheid om de boomgaard te 
bereiken via het water wat voor ons vanf de Middel een lange vaarweg is. Het een en ander 
betekend niet dat wij niet meer in de Reef of op de boomgaard  aan het werk gaan maar er zal 
door de omstandigheden meer werk in het Guisveld verricht gaan worden.

Wij hebben ons in de achterliggende periode een aantal malen bezig gehouden met het 
verwijderen van boomopslag in het Guisveld en gezien de hoeveelheid boomopslag zullen wij daar
in de nabije toekomst nog een aantal keren mee bezig zijn.

Verder is de stemming onder onze vrijwilligers, ondanks dat de groep iets kleiner is geworden en 
de werkzaamheden wat zijn verschoven, buitengewoon goed en zijn voornemens dat ook in 2022 
voort te zetten.
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Gemaaid gras rondom de stammen van de fruitbomen (foto Frans Teuthof)

Riet verwijderen (foto’s Frans Teuthof)
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Verwijderde bomen en struiken (foto Rob Koeman)
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag PPC over 2021

Opgesteld door: Ed Staats

De hoop die we hebben uitgesproken aan het slot van het jaarverslag over 2020 dat het nieuwe jaar wat de 
coronaproblematiek betrof veel beter zou gaan worden, is helaas niet uitgekomen. Ook in 2021 waren er 
vanwege lockdowns en beperkingen door de overheid vrijwel geen promotionele activiteiten mogelijk. Ook 
groepsactiviteiten waren nagenoeg niet aan de orde.

Samenstelling commissie
De commissie bestond in 2021 uit de leden Emmy de Vries, Arie Klut, Rob Koeman, Jan Belier en Ed Staats 
(voorzitter). Onze aparte persman was Ger Bakker. 
Er is in 2021 slechts één keer vergaderd en wel op 6 oktober. In deze vergadering gaf Emmy de Vries te 
kennen te gaan stoppen als commissielid. Zij zat al sinds 1996 in de PPC onder andere als redactielid en 
notulist. Zij is bedankt voor al haar inspanningen gedurende die vele jaren. In een later stadium zal nog apart
aandacht geschonken worden aan haar terugtreden. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot 
de te ondernemen activiteiten wordt er nog niet gezocht naar uitbreiding van de PPC.

Activiteiten in 2021
Er was slechts één natuuractiviteit die doorgang kon vinden en wel op zaterdag 2 oktober; de (eerste) 
Zaanse Natuurdag in cultuurtempel De Bullekerk te Zaandam. Deze zeer geslaagde dag werd 
georganiseerd door OBW en de Stichting Kalverpolder vanwege hun 40 resp. 15 jarig jubileum. Met meer 
dan 20 stands van Zaanse natuurorganisaties werd het een druk bezochte dag. Wij hadden een mooie stand
ingericht met informatiematerialen, verkoopspullen en een fraaie doorlopende powerpoint-presentatie over 
de natuur in het Guisveld samengesteld door Rob Koeman met foto’s van diverse natuurfotografen van onze
vereniging. 

   
  

Onze stand tijdens de Zaanse natuurdag op 2 oktober (foto: Guda Floris)

Publiciteit
Publiciteit in de Zaanse media voor onze vereniging was er in 2021 meer dan activiteiten. In dit jaar konden 
we nog meerdere keren onze naam in de media tegen komen, soms op ons eigen initiatief en soms op 
vragen van journalisten. In diverse artikelen werden werkgroepen of leden van ons geciteerd.
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 Dagblad Zaanstreek (19 febr.): een klein artikeltje over de vele ijsvogelslachtoffers vanwege de 
ijsperiode in februari met opmerkingen van Ed Staats.

 IJmuider Courant (4 maart): ‘vogelen met Laura op de Zuidpier’ over de verenigingsexcursie naar de
Zuidpier. Bij toeval liep een journalist op de pier die deelneemster Laura Overdijk interviewde voor 
deze krant.

 Dagblad Zaanstreek (19 maart): ‘Grutto staat bovenaan m’n lijstje’ n.a.v. een nieuwe fietsroute 
rondom Krommeniedijk met opmerkingen van Bob van Duin over de (weide)vogelstand aldaar.

 Dagblad Zaanstreek (22 maart): een overlijdensadvertentie namens onze vereniging i.v.m. het 
overlijden van ons actieve oud-bestuurslid Aat Bakker. 

 Dagblad Zaanstreek (26 maart): een klein artikeltje over de maandelijkse wintertellingen van onze 
vereniging en de afsluiting van het seizoen 2020/2021 (‘Vogelwacht telt veel ganzen, minder 
zaagbekken’). 

 Noordhollands Dagblad (9 april): een groot artikel over het verlies aan ijsvogels in onze streek met 
opmerkingen van Wil Sopjes van onze IJsvogelwerkgroep. 

 Dagblad Zaanstreek (28 juli): een groot artikel van journalist Koos Reitsma op initiatief van Ed Staats
over het eerste geslaagde broedgeval sinds 111 jaar van een ooievaarspaartje dat 1 jong 
grootbracht. Het werd een erg leuk artikel met mooie foto’s. Op 19 juli was Ed samen met Guda 
Floris, erelid Martien Roos en ooievaar-expert en lid Frank Bloklander ’s avonds met de journalist 
naar het nest in het Vijfhoekpark gegaan. 

 Dagblad Zaanstreek (28 aug.): een klein artikeltje met opmerkingen van Ed Staats over de komst 
van hockeyvereniging De Kraaien naar het Fortuinveld (‘Geen kraaien, als het aan de Vogelwacht 
Zaanstreek ligt’).

 Dagblad Zaanstreek (17 sept.): een groot artikel over een nieuwe oeverzwaluwkolonie aan de 
noordkant van het Wormer- en Jisperveld op een boerenerf met opmerkingen van de ontdekker en 
teller van deze kolonie ons lid Reinier Krom. Alhoewel Reinier de naam van onze vereniging 
meerdere keren heeft genoemd richting de journalist is onze naam helaas niet één keer in het artikel
gekomen. Dat kan een keertje gebeuren. 

 Dagblad Zaanstreek (4 okt.): een verslag van de eerste Zaanse Natuurdag van 2 oktober met 
vermelding van de winnaar van de Zaanse Natuurprijs individueel Bernard Ebbelaar.

 Dagblad Zaanstreek (15 okt.): ‘Verbod op buiten laten katten helpt weidevogels’ met enkele citaten 
van onze secretaris Ico van Dijk over dit probleem. 

Aankondigingen zijn nauwelijks verschenen op enkele websites zoals De Zuidkanter om de doodeenvoudige
redenen dat er vrijwel geen activiteiten waren. 
Over de publiciteit in de kranten in 2021 zijn wij gezien het lijstje niet ontevreden.   
  
Redactieteam Kieft en Kieftenpul
Het redactieteam bestond in 2021 onveranderd uit de redactieleden Annemarie de Ronde, Cor van Dongen, 
Ed Staats en Leo Nooij (vormgeving). 
Tot tevredenheid bracht de redactie ook in 2021 weer vier edities van de Kieft uit. Ondanks de 
coronaproblemen zaten alle edities opnieuw boordevol met informatie, leuke artikelen, wetenswaardigheden 
en vogelnieuws. De Kieft wordt als verenigingsorgaan uitermate gewaardeerd door de leden.
In maart en september bracht de redactie ook weer twee edities van de Kieftenpul voor onze donateurs uit. 
Ook hierin de nodige informatie over onze vereniging en in het septembernummer tevens de aankondiging 
van twee grote najaarslezingen die in oktober nog wel konden doorgaan. 

De Vogelcursus
Helaas kon vanwege de corona ook de in februari 2020 (!) gestarte vogelcursus niet verder afgemaakt 
worden. Toen konden er nog tot de corona-uitbraak medio maart 2 excursies en 3 avonden gehouden 
worden, maar de resterende 4 excursies en 4 avonden konden zowel in 2020 als 2021 niet vervolgd worden.
Er wordt nog bekeken of dat in de eerste helft van 2022 wel mogelijk zal zijn. Een verdere vertraging is 
eigenlijk niet gewenst, dus de kans bestaat dat het restant van de vogelcursus 2020 niet afgemaakt gaat 
worden. 

Dank
Wij danken alle in dit verslag genoemde personen en organisaties voor de prima samenwerking in dit tweede
coronajaar. 
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Roofvogels en Uilen over 2021

Opgesteld door: Jurrian Boutsma

Werkgroep Roofvogels en Uilen (WRU) Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Aantal Jongen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Buizerd 17 19 61 59 33 50 56 52 30

Torenvalk 91 175 187 147 144 137 154 157 64

Steenuil 17 16 12 5 10 11 17 21 22

Havik 4 6 16 11 5 10 22 13 9

Sperwer 1 17 8 12 11 9 25 32 5

Ransuil 2 5 34 38 38 12 2 57 2

Br kiekendief 4 4 11 7 11 10 24 19 5

Slechtvalk 1 0 0 4 0 2 2 4 1

Kerkuil 71 41 144 41 55 44 40 114 38

Boomvalk 0 0 0 6 0 6 - - -

Resultaten van het broedseizoen 2021
Helaas geeft het schema in dit artikel aan dat we nog steeds een terugloop hebben van uitgevlogen jongen 
(geringd en ongeringd). Van deze cijfers worden wij ook minder blij, zeker als je ze vergelijkt met het 
succesjaar van 2019. Alleen de kerkuil en steenuil zitten in de plus. Dit heeft verschillende oorzaken waar ik 
graag even op in wil gaan.
De belangrijkste reden is waarschijnlijk de teruggang van de muizenstand. Dit is een natuurlijk verloop wat 
vaak in golven gaat. De invloeden van deze natuurlijke golfbeweging zijn vaak voedselaanbod, neerslag 
jaarrond en temperatuur. Naast deze natuurlijke invloeden heeft ook de mens hier invloed op. Denk daarbij 
aan (landbouw)gif en het verdwijnen van (natuurlijke) leefomgeving van de muizen.
Naast deze oorzaak is er ook de corona-pandemie. Veel van onze werkgroepsleden hebben rustiger aan 
moeten doen door de verschillende maatregelen. Dit heeft als resultaat dat er minder tijd is geweest om 
nesten te zoeken, te inventariseren en te ringen. Maar ook was het soms verstandig om niet bij boerenerven 
te komen en contact te vermijden. Hopelijk gaat 2022 daar wel weer meer verandering in brengen.
Wat wel positief is, is dat onze werkgroep zich langzaam wat uitbreidt. Roelf Steendam is begonnen in het 
Wormer- en Jisperveld met Marcel Boer te assisteren aangevuld met Anita van Dort. Dit jaar hebben Esther 
van Vuure en Iris van der Zee zich gemeld. Beide dames hebben een voorliefde voor roofvogels en hebben 
ook kennis van de vogels. Dit jaar zullen mee gaan helpen en ons assisteren waar het kan.

De Buizerd heeft wederom een slecht jaar achter de kiezen. Er zijn veel minder nesten dan de jaren hier 
voor en van de nesten die er waren zijn er ook nog vaak mislukt. Bij zowel de ei-fase als in de jong-fase. 
Gelukkig is de buizerd wel in staat om wat klappen op te vangen en bij gunstige omstandigheden te kunnen 
herstellen. Laten we hopen!
De Havik laat zich steeds minder zien. Waar we vroeger nog wel 5 territoriums hadden, hebben we er nu er 
nog maar 2. Op veel plekken zoals in Westzaan, Noorderham en Noorder IJplas zitten geen haviken meer. 
Daarbij hebben we ook nog eens 2 mislukte nesten gehad waardoor er dit jaar maar 1 nest met 4 jongen is 
geringd. Dit zien we trouwens landelijk; dat er afname is bij de haviken waar jaren lang een opmars was. 
Waar dit aan ligt, is nog steeds niet helemaal duidelijk.
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Met de Sperwer zien we een vergelijkbaar beeld als bij de havik.  Wat alleen de sperwer lastiger maakt is 
dat hij pas later in het voorjaar bijna altijd een nieuw nest maakt waardoor het zoeken van deze soort vaak 
erg lastig is. Desalniettemin zien we ook hier dat er helaas een duidelijke afname is van het aantal 
territoriums en nesten. 
De Torenvalk heeft zijn één na slechtste jaar gehad sinds 8 jaar. De monitoring is nog best goed gegaan 
ondanks de maatregelen maar wij denken toch dat de lage muizenstand er toe heeft geleid dat er minder of 
geen eieren zijn gelegd. Ook landelijk zie je deze trend en staat hij daarom ook op de rode lijst. Een aantal 
jaren leek het er op dat we er in Zaanstreek niet veel van merkten, maar helaas moeten wij nu ook 
constateren dat het hier slechter gaat. Hopelijk herstelt de torenvalk zich weer een beetje dit jaar.
In 2021 zijn er bijna geen Bruine kiekendieven geringd. Dit betekent uiteraard niet dat er geen nesten 
waren. Maar het is altijd zeer arbeidsintensief om deze vogels goed te lokaliseren. Daarbij kwam ook dat we 
dit jaar geen toestemming kregen in het W&J veld om de rietpercelen te betreden. Dit zorgde er mede voor 
dat er dus niet is geringd. Maar we weten dat in de gebruikelijke gebieden met veel riet ze wel hebben 
gebroed.
Slechtvalken en boomvalken zijn op verschillende plaatsen gezien in het broedseizoen. Maar de exacte 
nesten zijn nooit gevonden. De enige twee plekken die bij ons bekend zijn vinden we op 
hoogspanningsmasten in De Reef en het Westzijderveld. Pogingen bij Tennet (de beheerder van de masten)
toestemming te krijgen zijn tot op heden mislukt. 
De Ransuil is een soort die erg gevoelig is voor de muizenpopulatie. Daarnaast is dit ook een soort die 
moeilijk te traceren is omdat zij altijd gebruik maken van oude ekster- of kraaiennesten. Vaak moeten wij het 
hebben van tips van bewoners of horen we achteraf dat ze hebben gebroed. Daarnaast gaan de jongen al 
snel aan de wandel en worden het takkelingen. Dit maakt het vangen en ringen een stuk lastiger.
De Steenuil lijkt ondanks alles toch stabiel te blijven en geeft ons gelukkig toch nog een positief gevoel. Al 
jaren hebben we maar één plek in de Zaanstreek waar ze nog voorkomen. Mede door de jarenlange 
inspanningen van Ron Gans kunnen we nog genieten van deze uilen in onze streek.
En als laatste de Kerkuilen. Deze laten na 2020 weer gelukkig een heel positief resultaat zien. Het is bijna 
een verdubbeling van het jaar er voor. Ook dit komt door veel en goed vrijwilligerswerk maar ook de 
veerkracht van deze soort. Veel succesvolle paartjes broeden 2x per jaar en als het(weg) er voldoende 
voedsel is kunnen ze ook 3x broeden. Dit zorgt er voor dat er veel kerkuilen groot gebracht worden en dat de
populatie zich relatief snel kan herstellen. Goed vooruitzicht voor 2022.

Tot slot wil ik nog even de aandacht geven aan het melden van nesten. Zoals jullie lazen lukte ons niet altijd 
om alle nesten op te sporen of hebben we soms simpelweg tijd te kort (of te groot gebied). Als je vogels kijkt 
of je bent een teller en je ziet een roofvogelnest of een roofvogel duidelijk een territorium hebben kunnen 
jullie dat altijd melden bij ons of via onze website (www.kiekenkaike.nl). Dat helpt ons erg!
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Niet beschikbaar
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld over 2021

Opgesteld door: Onno Steendam en Els Floris

Monitoring
De covid19-maatregelen hadden geen consequenties voor de verschillende vogeltellingen. 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
De door covid19 uitgestelde cursus monotoring broedvogels, die we samen met Sovon en 
Natuurmonumenten al in 2020 wilden houden, kon in 2021 digitaal doorgang vinden. De 
praktijklessen zijn in kleine groepen van 4 cursisten en 1 praktijkbegeleider in het veld geoefend. 
De cursus werd afgesloten met een digitaal examen. Alle cursisten slaagden. De meeste cursisten 
willen nu aan het echte werk beginnen. Of dit lukt, gaan we in 2022 merken. Omdat het Wormer- 
en Jisperveld als Natura 2000-gebied is aangewezen voor de roerdomp en de rietzanger is in de 
cursus het accent gelegd op de moerasvogels.
Aan de matige relatie met Natuurmonumenten is in 2021 gewerkt. Het lukte door covid19 nog niet 
om op bestuurs- cq. managementniveau over de relatie te spreken, maar er zijn wel digitale 
gesprekken op gang gekomen tussen ons als wetlandwachten en de beheercoördinator van 
Natuurmonumenten.  We hebben in juni ook deelgenomen aan een sessie Beheertoets 
Weidevogels. Hierbij was ook Hans Boerma van onze vereniging. Hans was betrokken bij het 
vossenraster om een deel van de Schaalsmeerpolder. Helaas is die samenwerking gestaakt 
vanwege frustrerende ervaringen met de pachter van Natuurmonumenten.
In september heeft de ecoloog van Natuurmonumenten op de contactavond voor de wintertellers 
een presentatie gegeven over de visie van Natuurmonumenten op het Wormer- en Jisperveld. 
Natuurmonumenten kiest primair voor weidevogels. Alleen in het centrum van het noordelijk deel 
ziet zij ruimte voor moerasvogels. Voor de doortrekkende weidevogels is er ook niet zoveel meer 
te zoeken in het noordelijk deel van het Wormer- en Jisperveld. De meeste oude plasdrassen zijn 
verslempt, uitgedroogd of meer plas dan dras. Ook als er moeite wordt gedaan de plasdras te 
herstellen, zoals bij de beheerboerderij in de Schaalsmeerpolder, lukt het niet meer vogels te 
verleiden hier te gaan slapen.

Wormerland
Het plan om langs het Kerkepad "Wezenlandpad" tussen Wormer en de Engewormer 
gemeenteland duurzaam in te richten voor steltlopers, heeft in 2021 gestalte gekregen. De verse 
plasdras trok meteen behoorlijke aantallen grutto's aan.

Provincie
De provincie is bezig met de evaluatie van het beheerplan Natura 2000 voor Wormer- en 
Jisperveld. Ook spant de provincie zich al geruime tijd in om het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
te completeren. In het Wormer- en Jisperveld gaat het om land dat in gebruik is als gewoon 
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boerenland, als recreatieland, paardenland of land achter een woning zonder afspraken over 
natuurbeheer. 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 regionale bijeenkomst. In juni hebben we een 
vergadering voor de wetlandwachten uit de regio Noord-Holland bijgewoond. De insteek van 
Vogelbescherming is om de kwaliteiten en inspanningen van de wetlandwachten met elkaar te 
delen en thematisch aan te pakken. Wij hebben vooral gehad over Amsterdam Wetlands en 
gebiedsprocessen van de provincie Noord-Holland voor de Natura 2000 in de veengebieden.

Planning 2022
De jaarlijkse tellingen zoals plasdrastellingen, broedvogeltellingen (delen van het Wormer- en 
Jisperveld), Grote Zilverreigertelling, ganzentelling en de wintertellingen zullen weer gedaan 
worden.
Mogelijk gaan de vorig jaar opgeleide broedvogeltellers in hun eigen deelgebied broedvogels 
inventariseren. Wellicht is een simultane roerdompentelling weer haalbaar.

We werken verder aan de relatie met Natuurmonumenten
Begin 2022 heeft onze nieuwe voorzitter Willem Rol kennisgemaakt met Natuurmonumenten in het
Wormer- en Jisperveld. We zijn in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat we 
kunnen doen om de samenwerking en communicatie te verbeteren.
We gaan een verenigingsadvies voorbereiden voor de provincie in verband met de evaluatie van 
het beheerplan Natura 2000 en het gebiedsproces dat de provincie wil starten om de complexe 
opgaves rond stikstof, biodiversiteit en energietransitie af te stemmen.
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Opgericht 17 april 1943

Onderwerp: ALV 11 april 2022
Verslag Werkgroep IJsvogels over 2021

Opgesteld door: Wil Sopjes

               (foto: Gerard Span)

De winter van 2021 was voor de landelijke ijsvogelstand dramatisch. Geen ijsvogel werd er nog 
gemeld na deze vorstperiode. In het najaar zijn er wel weer een paar ijsvogels gezien. Nu maar 
hopen dat deze winter geen “koud staartje”  krijgt. 
Sinds de oprichting van de werkgroep in 2018 is de ijsvogelstand door vorstperiodes flink 
achteruitgegaan maar is de Zaanstreek wel drie wandjes rijker.

Dit jaar hebben wij geen jaarvergadering belegd i.v.m. de Coronamaatregelen. We houden contact
met elkaar via de groepsapp. 

Voor 2021 hadden we de volgende activiteiten op het programma staan.
 Verslag voor de Kieft van de ijsvogelwand in het Jagersveld.
 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

Bovenstaande punten zijn hieronder uitgewerkt:
Verslag voor de Kieft van de ijsvogelwand in het Jagersveld.
Verslag is verschenen in de Kieft.
Verdere ontwikkelingen rond dit wandje zijn:
Het wandje in het Jagersveld was niet bestand tegen de overvloedige regenval in het voorjaar. Alle
aarde liep de sloot in en een aantal houten balken waren gezwicht onder de druk van de aarde. De
aannemer heeft houten delen hersteld maar niet de aarde vervangen. De wand is begroeid met 
allerlei planten. Hierover is contact met Gijs Doeglas. Hij heeft een medewerker van de gemeente 
opdracht gegeven om de planten te verwijderen. Met Gijs is afgesproken dat de werkgroep met 
hem contact houdt met over de ontwikkelingen rondom het “gemeentewandje”.
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Jubileumwandje klaar
Na contact met Edwin Kapitein van SSB en een werkbezoek aan het gebied bij de Ham is het 
jubileumwandje een feit. Het is een wand met een betonplexplaat met gaten. Het ligt aan een 
“bootjesvrij”  zijslootje van de Ham, is goed te observeren en te onderhouden.  In maart 2021 is de 
aannemer begonnen met de aanleg.  Nu nog ijsvogels. 

Verzamelen broedresultaten en doorgeven aan Jelle Harder
Helaas heeft de werkgroep door moeten geven dat er dit jaar geen broedgevallen zijn 
waargenomen in de Zaanstreek. Jelle dacht dat er bij Buitenhuizen was gebroed, dit maakte hij op 
uit waarneming.nl  maar dat heeft de werkgroep rechtgezet. In het najaar zijn daar wel 2 ijsvogels 
waargenomen maar dat was na het broedseizoen.

Coördineren en onderhoud wandjes indien nodig 
De wand in het Noordsterpark is opgehoogd met leemhoudend zand. Er is een big bag  besteld en 
deze werd opgeslagen bij SSB aan de Middel in Westzaan. De eerste ophoogpoging ging niet 
door. Vanwege de vorst  was het zand bevroren. De tweede poging lukte wel, het restant 
leemzand ligt achter het wandje opgeslagen. Hans Boerma, Gerard Span en Nico Ortelee waren 
bij deze actie betrokken.
De wandjes in het Twiske worden gedaan als de oeverzwaluwwand wordt schoongemaakt. Deze
ploeg neemt de ijsvogelwandjes mee bij de grote schoonmaak.

Nieuwe locatie voor een wandje in Wormer, het Zwanenmeertje op initiatief van Ed Zijp en Onno
Steendam
In februari 2021 heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan het Zwanenmeertje in Wormer en
samen met Ed Zijp een geschikte locatie voor het wandje bepaald.
Een link van een artikel verschenen in Het Stadsblad van januari 2022. Dus hoort het thuis in het
jaarverslag van 2022 maar omdat het  goed nieuws is toch in het  jaarverslag van 2021 gezet.
Hopelijk kunnen we in volgende jaarverslag melden dat er succesvol gebroed is.

https://www.rodi.nl/regio/zaanstad/283835/-een-ijsvogel-kan-helemaal-niet-tegen-strenge-vorst-?
fbclid=IwAR1rL0WnC-ziO_L19Ck2N19nDbdkTnOGMbKPE3EHXSOEwzM2F7jGSkX4FD8

Voor 2022 hebben we de volgende activiteiten op het programma staan:

 Artikel voor de Kieft over het jubileumwandje, stukje geschiedenis over het ontstaan. We 
hopen dan dat de ijsvogels het wandje hebben gevonden zodat er een verslag bij kan over 
de  broedresultaten.

 Hopelijk veel broedende ijsvogels.

Ons email adres is ijsvogels@vogelwachtzaanstreek.nl 

 

Wandje Jagersveld met veel begroeiing (foto: Wil Sopjes)
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