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Jaarverslag 2022 - werkgroep CTI (Tellingen en Inventarisaties) 
  
Activiteiten: 
De belangrijkste activiteit van de CTI is de organisatie van wintertellingen in het buitengebied van 
de Zaanstreek. Het was alweer voor de 46e keer dat 67 tellers hiervoor actief waren in evenzoveel 
telgebieden. De traditionele startavond voor tellers kon in september weer in buurthuis de Lorzie 
worden gehouden. We hebben de tellers bijgepraat over het telseizoen 2021-2022 en vermaakt met 
een quiz. 
 
Naast de wintertellingen coördineert de CTI in het voorjaar de slaaplaatstellingen van de grutto in 
de Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld. Deze tellingen maken onderdeel uit van het 
landelijke project slaapplaatstellingen voor grutto, scholekster en kemphaan, die Sovon organiseert. 
Omdat in dezelfde tijd ook de Uitgeesterbroekpolder plasdras staat, hebben we ook hier de grutto op 
de slaapplaats geteld.  
In het Wormer- en Jisperveld , de Kalverpolder én de rietvelden rond de Krommeniër Woudpolder is 
vorig jaar een simultaantelling van de roerdomp georganiseerd. We gaan in 2023 proberen de 
simultaantelling Zaanstreek-breed te organiseren. 
 
Van de jaarlijkse Euro/World Birdwatch in oktober hebben we in 2022 geen publieksevenement 
gemaakt. Door de vaste groep trektellers is wel geteld. De resultaten zijn via trektellen.nl gedeeld. 
 
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.  
 
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. We gaan in 2023 proberen een Zaanstreek-brede 
simultaantelling te houden van de roerdomp. 
  
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. 

Jaarverslag 2022 - werkgroep CTI 
  
Activiteiten: 
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Jaarverslag 2022 werkgroep website 
  
door Kees de Jager, webmaster 
 
Samenstelling: 
Kees de Jager (webmaster), Ed Staats, Arie Klut en Rob vd Woude, met regelmatige bijdrages van Ico van 
Dijk en Willem Rol. 
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 
Ico van Dijk en Willem Rol dragen regelmatig bij aan nieuw te plaatsen content of verzoeken tot tekstuele 
aanpassingen. 
 
Activiteiten: 
Dit jaar is de website geheel vernieuwd. Naast een iets ander uiterlijk is vooral “de achterkant” van de web-
site sterk veranderd. Waar de vorige website geheel in html en php gecodeerd was, is de huidige versie ge-
bouwd in een zogenaamd content managementsysteem. Dit zorgt ervoor dat er veel minder technische 
kennis nodig is om nieuwe content op de website te plaatsen. Hierdoor kunnen ook andere leden van de 
werkgroep content plaatsen en is dit niet alleen meer iets wat de webmaster kan. 
 
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 be-
zoekers (potentiële leden) informatie kunnen vinden over de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” als-
mede nieuws wat interessant voor deze doelgroep kan zijn. Gezien de geluiden die we opvangen, de resul-
taten 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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Werkgroep Oeverzwaluwen 
Jaarverslag 2022 
 
door Ed Staats, januari 2023 
 
Samenstelling werkgroep 
Onze werkgroep bestaat uit een aantal sub-werkgroepen die zich bezig houden met het onderhoud en het 
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 meer-
tje bij de voormalige puinbreker op Hoogtij bij Westzaan. 

 
Tom Swart heeft eind 2022 te kennen gegeven niet meer aan het onderhoud van onze wand in Het Twiske 
te kunnen deelnemen. Wel wil hij de tellingen van deze wand blijven doen. In december 2022 heeft zich 
een nieuw werkgroeplid aangemeld voor het onderhoud en de tellingen in Het Twiske, te weten Agnes 
Noordermeer uit Oostzaan. Met dank aan Tom en een welkom aan Agnes.   
Bij de Noorder IJ-plas was geen broedgelegenheid meer voor oeverzwaluwen vanwege het opzeggen van 
het lidmaatschap door Arjan van Poecke en Huib Versloot. Beiden waren de contactpersonen voor de oe-
verzwaluwen in dit gebied. Zij staken jaarlijks een stuk oever af. Ook de contacten met de Grondbank Am-
sterdam over een permanente kunstwand zijn daardoor helaas stil gevallen.  
 
Bij onze werkgroep zijn tevens een drietal ijsvogelwandjes in beheer; twee in Het Twiske en één direct 
naast de oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen. Zowel in Het Twiske als bij Buitenhuizen hebben in 2022 weer 
ijsvogels succesvol gebroed na het mislukte jaar 2021 vanwege de hoge sterfte aan ijsvogels door een ijspe-
riode in februari van dat jaar.  
 
Activiteiten in 2022 
Onze werkgroep draagt naast het in kaart brengen en 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 wederom uitermate goed bijgestaan en geholpen 
door buitendienstmedewerker Marco Woudstra van Recreatieschap Twiske-Waterland. Hij heeft ook het 
infopaneel bij de uitkijkplek voorzien van door ons aangeleverde nieuwe actuele informatie. Datzelfde deed 
Rein Beentjes voor het infopaneel bij het kijkscherm bij Buitenhuizen.    
 
Spontane kolonies 
Een drietal ‘spontane’ kolonies waren in 2022 helaas niet meer bezet. Dat betrof de zandberg aan de Noor-
derweg in Assendelft op een particulier boerenerf (al drie jaar niet meer), de zandberg op het boerenerf 
van de familie Jonges aan de Kanaaldijk bij Spijkerboor (in 2021 nog 30 nesten, overigens zijn daar in 2022 
wel oeverzwaluwen geweest maar waren ze na enige tijd weer verdwenen; mededelingen Reinier Krom) en 
zoals reeds gezegd waren er geen mogelijkheden bij de Noorder IJ-plas meer (in 2021 nog 16 nesten). 
Tegenover deze onbezette kolonies stonden een tweetal nieuwe kolonies; in een zandhoop op het erf van 
de familie Boekel aan de Vaartdijk te Assendelft met 25 nesten (mededelingen Rein Beentjes) en in een tij-
delijk zanddepot aan het Beemdgras (wijk Kreekrijk, Saendelft) met 8 nesten. Deze kolonie is door een wijk-
bewoner aangemeld bij ons. 
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Zeer teleurstellend was het dat de kunstwand bij Buitenhuizen onbezet bleef (in 2021 nog 51 nesten) en 
ook dat de kunstwand in Het Twiske met 34 nesten 19 nesten minder telde.  
De kolonie op de afvalberg van de Afvalzorg Nauerna bleef op peil met 50 nesten. Dankzij de zeer welwil-
lende medewerking van onze contactpersoon Bart Quispel van de Afvalzorg konden we deze kolonie meer-
dere keren bezoeken voor een telling. 
 
Resultaat 2022 
Uiteindelijk viel het broedresultaat in 2022 behoorlijk tegen ten opzichte van 2021. In dat jaar werden er 
nog 204 nesten geteld over vier kolonies, in 2022 waren er maar drie kolonies met in totaal 117 nesten, een 
afname van maar liefst 87 nesten.  
Met name de onbezette kunstwand bij Buitenhuizen heeft het resultaat sterk negatief beïnvloed.  
De telgegevens zijn aan het eind van het broedseizoen doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland 
in het kader van de landelijke kolonievogeltellingen.  
Een uitgebreid broedverslag heeft gestaan in de Kieft van september 2022. 
 
Dank 
Uiteraard willen wij alle leden die in dit verslag genoemd zijn van harte bedanken voor hun getoonde inzet 
ten behoeve van de ‘Zaanse’ oeverzwaluwen, alsmede buitendienstmedewerker Marco Woudstra van Het 
Twiske en Bart Quispel van de Afvalzorg Nauerna.  
Ook de Bouwcombinatie Kreekrijk wordt bedankt voor het afschermen en in stand houden van de zandho-
pen aan het Beemdgras in Saendelft / Assendelft tijdens het broedseizoen.   
 

 
Oeverzwaluwen bij een kunstwand (foto: Wim Smeets)   
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Werkgroep Polder Westzaan:  
  
Jaarverslag 2022 werkgroep Boomgaardploeg 
 
Evenals voorgaande jaren zijn is er weer onderhoud gepleegd door de vrijwilligers van de 
vogelwacht in de boomgaard   in het Guisveld en de Reef. 
Het afgelopen jaar is de samenstelling van onze vrijwilligers groep  versterkt met 2 nieuwe 
vrijwilligers..  
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. 
In de zomer zijn er nog enkele werkzaamheden verricht op de boomgaard namelijk gemaaid en gras 
opruimen. 
Afgelopen jaar hebben wij het accent van onze werkzaamheden  wat verlegd naar het Guisveld 
waar wij langs het Frans Marspad veel boomopslag hebben verwijderd. 
Verder hebben wij van een aantal veenmosrietpercelen  met de excursieboot het riet afgevoerd en op 
een verzamelplaats gedeponeerd. 
Doordat  onze toegang tot de boomgaard via het land niet meer mogelijk is hebben wij onze 
vrijwilligersgroep gesplitst een beperkt aantal vrijwilligers gaat op de zelfde werkdag met een 
kleien bootje de werkzaamheden uitvoeren in de boomgaard. 
De grootste groep vrijwilligers gaan met gebruik makend van de excursieboot werkzaamheden 
verrichten in het Guisveld. 
Totaal heeft onze groep 9 keer werkzaamheden verricht in het Guisveld en in de boomgaard. 
 
Groet 
Rob Koeman 
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Verslag onderhoud houten weidemolentjes in de Polder Westzaan 2022 
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” 
Onderhoudsploeg houten weidemolentjes 

 
Ook dit jaar heeft een ploegje vrijwilligers zich weer ingezet om de houten molentjes in onze 
polder te onderhouden. 
Het onderhoud is ingedeeld in wat jaarlijks aan elke molen dient plaats te vinden met daarnaast 
het onderhoud welke we eens in de drie jaar aan de molen dient te gebeuren.  
Hiervoor is door ons een overzicht met uit te voeren werkzaamheden opgesteld en daarbij de uit 
te voeren werkzaamheden voor dat jaar.   
Ook in 2022 hebben wij weer alle molentjes in onze polder geïnspecteerd waar nodig gerepareerd 
en gesmeerd. 
Daarbij hebben wij volgens schema ook dit jaar weer een tweetal molentjes in groot onderhoud 
genomen namelijk één in het Westzijderveld en het molentje in het Euverenweggebied  en deze 
molentjes ook tweemaal in de verf gezet dit allemaal volgens de door ons gemaakte 
onderhoudskaarten. 
 
Zo is van iedere molen een onderhoudskaart aanwezig met daar op vermeld de staat van 
onderhoud en de jaarlijks uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zodat een historisch inzicht 
ontstaat over het onderhoud van de betreffende molen. 
 
Verder worden door ons alle onderdelen die wij vervangen op tekening gezet voorzien van maten 
en daarna digitaal opgeslagen. 
 
 
De door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn evenals voorgaande jaren uitgevoerd gedurende het 
gehele jaar uitgezonderd de  onderhoudswerkzaamheden in het veld gedurende de broedperiode. 
 
De onderhoudsploeg: 
De onderhoudsploeg bestaat uit een 4 tal personen. 
Praktisch gezien is het handig om de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden van een molentje te 
doen uitvoeren door een 3 tal personen, daarbij kunnen we gezien de bezetting eventueel wat 
rouleren. 
Voor de onderhoudsuitvoeringen voor de genoemde langere termijn het zogenaamde groot 
onderhoud zijn er meerdere personen in geschakeld. 
Verder heeft ondergetekende en Tom Swart  na 12,5 jaar onderhoud besloten dat dit hun laatste 
jaar was voor het onderhoud aan de molentjes. 
 
Onze onderhoudsploeg bestond in 2022 uit de volgende personen 
Tom Swart 
Wim de Vos 
Ico van Dijk 
Rob Koeman 
 
Verrichte werkzaamheden. 
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Het restauratie- en onderhoudswerk bestaat uit de volgende werkzaamheden. 

-  Staart recht hangen, reactie veer repareren of vernieuwen, haan inspecteren, versleten     
draaipunt herstellen en voorzien van smeernippels. 

-  Versleten kammen, dollen en lagers vervangen; 
-  Spil vervangen als ze versleten of verroest zijn 
-  Wieken repareren; 
-  Bovenhuizen repareren en gaten dichten; 
-  Spijkers die zijn weggeroest vervangen; 
-  Teren (een deel van de molens is twee maal geteerd); 
-  Smeren van tandwielen of raderen; 
-  Kleppen en uitstroomkokers inspecteren en waar nodig repareren of vernieuwen; 
-  Krooshekken repareren of vernieuwen; 
-  Hekken repareren; 
-  De erven rond de molens opknappen: riet maaien, sloten of greppels open halen. 

Al deze werkzaamheden zijn nodig om houten weidemolens maal- en draaivaardig te houden voor 
de toekomst. 

Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” 
Werkgroep Polder Westzaan 
R. Koeman 
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Jaarverslag 2022 
Pers- en Propagandacommissie (PPC) 
 
door Ed Staats, januari 2023 
 
De mogelijkheden om onze vereniging over het voetlicht te brengen op de traditionele manier via perspu-
blicaties, exposities, (verkoop)standjes etc. worden steeds geringer. Er komen minder expositiemogelijkhe-
den en de lokale krantenmedia worden eveneens telkens minder. Diverse weekedities zijn inmiddels ter 
ziele. Bovendien heeft de corona in het begin van 2022 de mogelijkheden ook nog eens bemoeilijkt.  
In de toekomst zullen we als vereniging onze publiciteit meer moeten gaan zoeken via sociale media als 
Facebook, internet, onze website enz. en minder via de traditionele mediakanalen 
 
Samenstelling commissie 
De commissie bestond in 2022 ongewijzigd uit Arie Klut, Rob Koeman, Jan Belier en Ed Staats. Onze aparte 
persman was nog steeds Ger Bakker. 
Onze commissie is in 2022 niet bij elkaar geweest. Daar was geen aanleiding toe. Toch is er in dit verslagjaar 
nog wel het één en ander gebeurd. 
 
Activiteiten in 2022 
Er was in 2022 slechts één evenement waarbij wij onze medewerking hebben verleend en onze informatie- 
en verkoopstand konden inrichten en dat was het Staatsbosbeheer (natuur) evenement Wandelen over 
Water in het Guisveld. Dit zeer druk bezochte tweedaagse evenement werd gehouden op 5 en 6 juni (Pink-
steren). In samenwerking met leden uit de werkgroepen van de Polder Westzaan werd onze vereniging 
meer dan prima gepromoot ondanks het matige weer (zeker op de tweede dag).  
Met dank aan de dames Els Swart, Linda Visser, Marina Marjew, Guda Floris en de heren Han Tuinman, 
Tom Swart, Jan Belier, Gerard Span, Reinier Krom, Ed Staats en organisator / coördinator Rob Koeman voor 
hun medewerking. 
In december werd gestart met de voorbereiding voor een foto-expositie over weidevogels en rietvogels in 
Zorgcirkel Torenerf te Wormer. Op 9 januari 2023 werd de expositie opgehangen met ruim 40 foto’s door 
Arie Klut, Tom Swart en Ed Staats. De fraaie foto’s hangen er keurig bij, folders van onze vereniging liggen 
op de tafels in de hal. Deze expositie blijft aldaar tot eind maart. 
 
Publiciteit 
In 2022 was er in de Zaanse bladen toch nog enige aandacht via geplaatste artikelen voor onze vereniging 
en haar werk. Soms werd onze vereniging in de publicaties zijdelings genoemd.   
 
► Zaans Stadsblad (13 jan.); artikeltje over ons lid Marcel Boer en zijn nieuwe boek ‘Vogelfamilies van Ne-
derland’ waarin ook zijn werk voor de Roofvogel & Uilen werkgroep wordt benoemd. 
► Dagblad Zaanstreek (14 jan.); een artikeltje over de zeldzame humes bladkoning in Oostzaan met tek-
sten en opmerkingen van Kees de Jager. 
► Zaans Stadsblad (27 jan.); een artikel + mooie foto over het nieuw aangelegde ijsvogelwandje bij het 
Zwanenmeertje aan het Zwetpad in Wormer door de Firma Floris. 
► Dagblad Zaanstreek (31 jan.); een artikel met oud secretaris Arjan van Poecke over de Tuinvogeltelling 
2022. 
► Dagblad Zaanstreek (9 febr.);  een groot artikel met oud secretaris Arjan van Poecke over de groene 
specht in de Zaanstreek. Arjan legt daarin zijn relatie met onze vereniging. 
► Blad Rondje Koog (febr.); een artikeltje over de nieuwe ijsvogelwand in Wormerland bij het Zwanen-
meertje.  
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► Dagblad Zaanstreek (15 april); een artikel over het broedpaar van de ooievaars in het Vijfhoekpark die 
opnieuw succesvol zijn gaan broeden met een ooievaarsfoto van ons lid Blanka Kratochvilova. 
► Zaans Stadsblad (1 juni); aankondiging van het SBB-evenement Wandelen over Water op 5 en 6 juni met 
vermelding van onze deelname hieraan. Deze aankondiging is eveneens op diverse websites verschenen.  
► Dagblad Zaanstreek (12 sept.); een artikel ‘Gaten boren om bijenstand te verbeteren’ over de bijeen-
komst bij natuurgebied Buitenhuizen en de natuurverbeteringsacties van diverse Zaanse organisaties. Bij dit 
evenement waren diverse leden van ons aanwezig. Ook voor vogels zijn meerdere verbeteringen aange-
bracht o.a. door de aanplant van veel gevarieerde bomen en besdragende struiken na de kap van de rij 
hoge populieren. 
► Dagblad Zaanstreek (10 dec.); de aankondiging van de vogelcursus in 2023 en de mogelijkheid zich aan 
te melden. Uiteindelijk hebben zich n.a.v. dit persbericht circa 25 mensen aangemeld. 
► De Wessaner (jan. “23); een artikel van ons lid Fred Eerenberg over de koperwiek met een fraaie foto 
van ons fotograferende lid Rob v.d. Woude en vermelding van onze naam.     
 
Redactieteam De Kieft en Kieftenpul 
Ons redactieteam bestond in 2022 onveranderd uit Annemarie de Ronde, Cor van Dongen, Ed Staats en Leo 
Nooij (vormgeving). 
Tot onze tevredenheid konden we ook in 2022 weer vier fraaie Kieften uitbrengen met 60 tot 64 pagina’s. 
Deze edities zaten boordevol met informatie over de Zaanse vogelstand, wetenswaardigheden, excursie- en 
contactavondverslagen, broedvogelverslagen en ander vogelnieuws. Er is veel waardering van de leden 
voor de Kieft zo krijgt de redactie regelmatig te horen. Overigens is in overleg met het bestuur besloten om 
vanaf 2023 nog drie in plaats van vier edities uit te geven vanwege de extreme druk bij de redactie.  
In maart en september werden tevens twee Kieftenpullen voor onze donateurs uitgegeven. Ook hierin 
stond de nodige informatie over onze vereniging en haar werk. Deze ‘pullen’ waren gevuld met 8 tot 12 pa-
gina’s.  
 
De Vogelcursus 
De cursus ‘Vogels Herkennen’ die gestart was in februari 2020 maar vanwege de coronaproblemen al in 
maart van dat jaar moest worden afgebroken kon pas in het voorjaar van 2022 afgerond worden. Ondanks 
het zeer rommelige verloop uitgesmeerd over ruim 2 jaar waren de cursisten tevreden over onze vogelcur-
sus. 
Alhoewel de organisatoren Rob Koeman en Ed Staats hadden besloten om met de organisatie te willen 
gaan stoppen na tientallen jaren, hebben zij door het ontbreken van opvolgers toch nog besloten opnieuw 
een vogelcursus te gaan organiseren. In november en december werd gestart met de voorbereidingen die 
in januari werden afgerond. In februari 2023 gaat deze cursus opnieuw van start met 32 deelnemers. Deze 
cursus loopt van februari t/m mei.  
 
Dank 
Wij danken alle in dit jaarverslag genoemde personen en organisaties voor de prima samenwerking om 
onze vereniging en haar werk ook weer in 2022 te kunnen promoten.  
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Werkgroep Roofvogels en Uilen (WRU) Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” 
 
De werkgroep Roofvogels en Uilen van onze vereniging wordt momenteel bemenst 
door 18 leden. Het afgelopen jaar hebben zich gelukkig twee jonge (vrouwelijke) 
leden aangemeld en dat is fijn, om de oudere leden in de toekomst op te volgen. 
Voorlopig lopen zij mee om “het vak” te leren. 
Doel van onze groep is het stimuleren van en bijhouden van de ontwikkeling in de 
roofvogelstand in de Zaanstreek. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit 
het inventariseren van nesten van zowel boombroeders als kastbroeders.  Voor de 
eerstgenoemde groep is dat moeilijker dan voor de tweede groep, omdat van de 
laatste de nestkasten op vaste adressen hangen en bij de controleurs bekend zijn. 
Van de boombroeders is onze groep afhankelijk van het vinden van de nesten.  
 
Dit gebeurt “op zicht” en in 2022 voor enkele soorten ook met 2 drones, die vooral 
bij de bruine kiekendief, die niet in de boom, maar op de grond in rietvelden 
broedt, een zeer verrassend resultaat laten zien. 
Deze soort was altijd moeilijk benaderbaar, omdat verstoring op de loer ligt, omdat 
de rietvelden lopend doorkruist moeten worden, nadat ergens een invallende 
bruine kiekendief is gespot.  Met de drone voorkomen we dat sporen in het riet 
achterblijven, waardoor predatoren gemakkelijker nesten vinden en blijft de 
verstoring beperkt. We zien dat slechts na enkele minuten de ouders alweer op het 
nest terugkeren. 
Het hieronder genoemde aantal van 24 jongen steekt dan ook positief af tegen de 
4 van vorig jaar. We zijn benieuwd of 2023 een zelfde beeld laat zien, of dat 2022 
een uitzondering geweest is. 
 
Verder laat de tabel zien dat de achteruitgang van de Torenvalk, die landelijk 
gesignaleerd wordt, ook bij ons steeds duidelijker wordt. Dit jaar valt op dat veel 
broedsels niet zijn gelukt. Wellicht is dit veroorzaakt door de rare warmteperiode 
aan het begin van dit jaar, waardoor de vogels in de war zijn geraakt. 
De Buizerd daarentegen maakt een enorme sprong (7 nesten en 21 jongen meer). 
De Steenuil handhaaft zich de laatste drie jaar op hetzelfde niveau, maar blijft 
beperkt tot het relatief kleine gebied van de Wijde Wormer. 
Van de Sperwer vonden we twee nesten meer. En van de Ransuil zelfs 8 meer. 
De Kerkuil heeft zich gelukkig na de enorme terugval van 2019 naar 2020 weten te 
handhaven op het nivo van 2021. 
Naast het inventariseren worden veel jongen,voordat ze uitvliegen, voorzien van 
een uniek genummerde aluminium ring of met een kleurring met drie letters. 
Hierdoor kunnen ze tijdens hun leven gevolgd worden voor wetenschappelijk 
onderzoek. We ontvangen regelmatig terugmeldingen, waarvan we in een volgend  
artikel verslag zullen doen. 
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Voor nadere informatie over onze werkgroep kan onze website bekeken worden: 
www.kiekenkaike.nl 
 
Hieronder plaatsen we een overzicht van de broedresultaten van de afgelopen 
jaren. 
 
  
Aantal Jongen 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Buizerd 38 17 19 61 59 33 50 56 52 
Torenvalk 82 91 175 187 147 144 137 154 157 
Steenuil 18 17 16 12 5 10 11 17 21 
Havik 9 4 6 16 11 5 10 22 13 
Sperwer 6 1 17 8 12 11 9 25 32 
Ransuil 10 2 5 34 38 38 12 2 57 
Br kiekendief 24 4 4 11 7 11 10 24 19 
Slechtvalk 0 1 0 0 4 0 2 2 4 
Kerkuil 71 71 41 144 41 55 44 40 114 

Boomvalk 0 0 0 0 6 0               
6 - - 
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Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld 2022 
 
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 langs de Merken 
en de slaapplaats aan het eind van de Noordergangsloot geteld. In opdracht van Natuurmonumenten, de Agrarische 
Natuurvereniging en de provincie Noord-Holland heeft Sovon een gebiedsdekkend broedvogelonderzoek uitgevoerd. De 
vaste broedplots van Els en Harry Fabritius maakten deel uit van dit onderzoek. In dit kader is twee keer ’s avonds een 
simultaantelling van de roerdomp gehouden met hulp van leden van de vereniging en andere vrijwilligers. 
 
Natuurmonumenten 
De relatie met Natuurmonumenten is sterk verbeterd door afspraken over de onderlinge communicatie. Het overleg vindt 
digitaal plaats op vaste momenten in de maand. Dit werkt goed. In het voorjaar hebben we per boot met de beheer 
coördinator Miriam ten Haaf een inspectieronde langs de roerdompbiotopen gehouden. Door het zeer droge voorjaar en 
de hete zomer lukt het echter nog steeds niet om de roerdompbiotopen voldoende nat te houden.  In het maaiseizoen 
werd pas gemaaid na een toets door de ecoloog van Natuurmonumenten. Er kon door de droogte overigens niet vroeg 
gemaaid worden.  
 
Wormerland 
Wormerland wil de ijsbaan achter de Dorpsstraat in de zuid verplaatsen om ruimte te maken voor een groot 
tenniscomplex en padelbanen. De ijsbaan heeft in het vigerende bestemmingsplan een sportbestemming, maar is 
vanwege de natuurwaarden door de provincie ruimgelijk gelabeld als Belangrijk Provinciaal Gebied. De aanleg van een 
tenniscomplex zal impact hebben op het leefgebied van weide- en watervogels ter plekke en in de omgeving. Op de 
ijsbaan broeden kieviten en tureluurs. In de winter foerageren er slobeenden, wintertalingen en smienten. Wij zullen een 
vinger aan de pols houden in het vergunningentraject.  

Op de oude belt bij de Poelweg in de Schaalsmeerpolder gaat de gemeente voor de periode van tien jaar woonunits 
plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en starters. De locatie blijft omzoomd door bomen. De impact op 
vogels in de Schaalsmeerpolder zal naar verwachting beperkt blijven. 
 
Provincie 
De provincie heeft het vigerende beheerplan Natura 2000 voor het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder verlengd, 
omdat het niet lukte tijdig een actueel nieuw beheerplan vast te stellen. Ook spant de provincie zich al geruime tijd in om 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN) te completeren. Deze twee processen zullen in 2023 geïntegreerd worden in een 
zogenaamd Gebiedsproces, dat bedacht is om de stikstofcrisis op te lossen. We hebben ons aangemeld om hierin te 
participeren. Voorlopig is het een komen en gaan van procesmanagers. 
Met inbreng van verschillende bij het Wormer- en Jisperveld betrokken leden (Hans Boerma, Marcel Boer, Caroline 
Boer, Rein Krom, Ed Zijp) is door het bestuur van onze vereniging een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten om 
aandacht te vragen voor kansen en knelpunten die wij urgent achten in het Gebiedsproces. 
 
Vogelbescherming 
Het contact met de andere Wetlandwachten is onderhouden door deelname van Onno aan de door Vogelbescherming 
Nederland in juni georganiseerde regionale bijeenkomst in de Eempolder.  
 
Planning 2023 
De jaarlijkse tellingen zoals plasdrastellingen, broedvogeltellingen (delen van het Wormer- en Jisperveld), Grote 
Zilverreigertelling, ganzentelling en de wintertellingen zullen weer gedaan worden. 
Wellicht is een simultane roerdompentelling weer haalbaar - mogelijk zelfs Zaanstreek breed. 
De ruimtelijke ontwikkelingen rond de ijsbaan en het door de provincie gestarte Gebiedsproces zal verder onze aandacht 
vragen.  
Bij Natuurmonumenten blijven we aandringenop een beter beheer van de roerdompbiotopen en plasdrasgebieden. 
 
Els Floris & Onno Steendam 
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Foto Gerard Span 
Werkgroep ijsvogels                Opgericht in  2018 
 
Jaarverslag 2022 
 
Voor 2022 hadden 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.  
 

Bovenstaande punten zijn hieronder uitgewerkt: 
 
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. 
Van een artikel van het jubileumwandje is het helaas nog niet gekomen. Dit nemen we mee naar 2023. Er waren dit jaar geen 
broedgevallen op deze locatie. 
 
Hopelijk veel broedende ijsvogels 
IJsvogelstand 
Dit voorjaar zijn er weer meer ijsvogels gesignaleerd dan voorgaande jaren. Er is zelfs gebroed op twee locaties,  zover wij weten. 
Hieronder zijn de locaties vermeld. 
 
Locatie Buitenhuizen 
De oeverzwaluwwwand bij Buitenhuizen was dit jaar voor de ijsvogels. De oeverzwaluwen hadden een plek gevonden op het terrein 
van de Afvalzorg. Het is natuurlijk niet te zeggen dat dit de reden was dat de ijsvogels terugkeerden op deze plek. Het tweede broedsel 
was in de  naast de oeverzwaluwwand gelegen ijsvogelwand. 
Van het eerste broedgeval was de werkgroep niet op de hoogte. Door waarneming.nl werden de meldingen vervaagd. Dit probleem 
komt verder in het jaarverslag aan de orde. Het tweede broedgeval werd gemeld via ons e-mail adres. Een enthousiaste 
vogelaar/fotograaf ging rond het door ons uitgerekende uitvliegmoment wel twee keer op een dag kijken. En hij had geluk, op 27 juli 
kon hij vijf ijsvogels op een tak fotograferen. 
 
De wand bij de oeverzwaluwwand in het Twiske was ook succesvol. Ook hier het zelfde probleem van vervagen. 
Het tweede broedgeval was in de oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen waren wat aan de late kant met terugkeren. Volgens Jelle 
Harder is dit wel bijzonder dat ijsvogels tussen de oeverzwaluwen broeden. Ellen en ondergetekende hebben gezien dat een ijsvogel 
de verkeerde nestingang binnenging en met een oeverzwaluw in zijn snavel naar buiten kwam. Jelle vond dit een bijzondere gebeurtenis 
en vroeg of wij hier een tekst voor wilden schrijven. Dit heeft ondergetekende gedaan. Overigens, de oeverzwaluw heeft het er levend 
vanaf gebracht. 
Hier hebben we heel veel geobserveerd en toch het uitvliegen gemist. Dit bleek toen we ineens heel veel ijsvogels in de buurt van de 
wand zagen. Conclusie: ze zijn uitgevlogen. 
 
Het vervagen van ijsvogels in broedbiotoop. 
Dit jaar zijn de waarnemingen in de broedbiotopen vervaagd. Ergens in november werden deze waarnemingen openbaar. Als werkgroep 
willen wij inzage in deze meldingen. We kunnen dan vaker observeren en betrouwbare gegevens (lees hoeveel jonge ijsvogels zijn 
uitgevlogen) verzamelen. 
Kees de Jager kan het niet voor ons regelen en Hisko de Vries was afhoudend. Het verzoek is nu neergelegd bij Jelle Harder. Ons 
voorstel is om van elke ijsvogelwerkgroep een lid aan te wijzen die de vervaagde waarnemingen wel kan zien. Tot op heden nog niets 
gehoord. 
 
 
Broedresultaten doorgegeven aan Jelle Harder 
Twiske: totaal 2 broedsels, ieder 4 uitgevlogen jongen. 
Buitenhuizen: 2 broedsels, ieder 5 uitgevlogen jongen. 
 
Wandje bij het Jagersveld 
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Dit wandje is telkens helemaal overgroeid. Gijs Douglas is op  de hoogte gesteld. Waarschijnlijk is de verkeerde grond de oorzaak. 
Gijs heeft de uitvoerende aannemer op de hoogte gesteld van de begroeiing. De aannemer gaat dit weer verwijderen. De werkgroep 
heeft Gijs voorgesteld om er betonplex voor te zetten. Gijs wil het nog een seizoen aankijken en eventueel later aanpassen. 
 
Vergadering 
 
Dit jaar zijn we een keer bij elkaar geweest om het een en ander te bespreken. Via onze groepsapp hebben we regelmatig contact met 
elkaar natuurlijk. 
Nu er weer meer ijsvogels worden waargenomen gaan we er van uit dat er komend seizoen meer broedsels zullen komen. Onze 
inventarisatielijst moet geüpdatet worden. Er moeten foto’s bij en we gaan controleren of de lijst met observanten nog klopt. 
 
Buitenhuizen 
Op 09-09-2022 was de werkgroep aanwezig bij een voorlichting voor diverse natuurorganisaties bij de natuuroever bij Buitenhuizen. 
De aanwezigen kregen een uitleg over de werkzaamheden langs het kanaal die de natuur moeten versterken.  
De werkgroep heeft ook een verslag over de ijsvogels 2022 aangeleverd voor het informatiebord hangend aan de kijkwand. Dit was op 
verzoek van Rein Beentjes 
 
In januari 2022 is er een nieuw wandje gerealiseerd in Wormer op initiatief van Ed Zijp en Onno Steendam. Deze wand werd 
gesponseerd door Floris Infra. 
Dit hadden wij al vermeld in het jaarverslag van 2021 maar hoort eigenlijk in dit jaarverslag  thuis. Helaas hebben de ijsvogels de wand 
nog niet ontdekt.  
Hieronder de link van een artikel over deze gebeurtenis. 
 
 
https://www.rodi.nl/regio/zaanstad/283835/-een-ijsvogel-kan-helemaal-niet-tegen-strenge-vorst-?fbclid=IwAR1rL0WnC-
ziO_L19Ck2N19nDbdkTnOGMbKPE3EHXSOEwzM2F7jGSkX4FD8 

 
 
Voor 2023 hebben we de volgende activiteiten op het programma staan: 
 

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

 Inventarisatielijst updaten met foto’s van de wandjes. 
 Inzage in vervaagde meldingen. Jelle Harder weet onze vraag en hier komen wij op terug 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

Namens de werkgroep IJsvogels, 
Wil Sopjes 
 
 
ijsvogels@vogelwachtzaanstreek.nl  
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JAARVERSLAG 2022 VAN DE LEZINGENCOMMISSIE 
Contact- en lezingenavonden na corona weer goed op gang gekomen  
 
door Ruud Oudhaarlem (m.m.v. Cor van Dongen)  
 
Samen met Ed Staats regelen wij de contactavonden voor onze vereniging en vormen zodoende 
de Lezingencommissie. Het werk houdt in: data inplannen, zaalruimte regelen en sprekers vra-
gen. Het gaat dan om zo’n 7 tot 8 contactavonden per seizoen vanaf september t/m mei en een 
tweetal grote lezingen.  
 
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de contactavonden en de grote lezingen van het afgelopen 
kalenderjaar. Gelukkig konden we vanaf 2022 weer regelmatig contactavonden houden omdat de corona-
maatregelen versoepeld werden.  
 

 Catalonië (8 maart) 
In deze lezing nam ons lid Hans Boerma ons mee op reis naar de mooie natuurparken ten zuidwesten van 
Barcelona, een gebied waarnaar Hans twee natuurreizen maakte, in 2016 en 2017. In 2017 werd hij verge-
zeld van enkele leden van onze vereniging.  
Tijdens zijn voordracht liet hij fraaie beelden van bijzondere vogels zien, zoals van de witoogeend en de 
vorkstaartplevier, gevolgd door – vogels van de noordkant van het gebied, van de uitlopers van de Pyre-
neeën – roofvogels als dwergarenden en vale gieren. 
Ook passeerden – een andere interesse van Hans – tal van planten en vlinders de revue. 
 

 Midden- en Oost-Europa (21 maart) 
Een avondje op stap met Ruud Kampf, naar Oost-Europa. Samen met zijn vrouw reisde Ruud gedurende 
verschillende jaren door de DDR en verder oostwaarts door Polen, Estland, Letland, Litouwen en de Oekra-
ine. In de dunbevolkte gebieden komen zij broedende wilde zwanen en buidelmezen tegen. Naast trektoch-
ten door het oerbos Białowieża (dat gedeeltelijk in Oost-Polen en West-Belarus ligt) worden ook mooie ste-
den als Odessa en Kiev bezocht. Mooie steden in Oekraïne, nog van voor de tijd van de Russische invasie, 
toen de Russen alles in puin schoten en vele steden hun schoonheid hebben verloren. 
 

 Spitsbergen (30 april) 
Ons lid Inga Tessel bezocht Spitsbergen, samen met haar echtgenoot. De man van Inga is fotograaf. 
Via Oslo vlogen zij naar Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen, alwaar zij inscheepten op 
de Hondius [een Polar Class 6-schip] voor een expeditie tussen de diverse eilanden. 
Afhankelijk van het pakijs, werden deze excursies ondernomen met zodiacs, om op de vaste wal te kunnen 
genieten van de overweldigende flora en fauna. 
Deze dagelijkse expedities vergden de nodige voorbereidingen, altijd rekening houdend met calamiteiten: 
genoeg spullen en etenswaren meenemen om in ieder geval 24 uur op een plek te kunnen bivakkeren. De 
ijsbeer vormt altijd een gevaar; uit voorzorg namen de begeleiders geweren mee. Voor Inge en haar man 
was de ijsbeer een “doelsoort”; zij hebben de ijsbeer in alle schoonheid kunnen zien. 
Tal van vogels, (zoog)dieren en planten die in de poolstreken leven werden op het grote projectiedoek ge-
projecteerd: van kleine jager tot grote burgemeester, van de Atlantische walrus tot de poolvos, van harig 
kartelblad tot de (zeldzame) dwerg-Jacobsladder. Een heerlijke contactavond! 
 

 Roofvogels en uilen in de Zaanstreek (10 mei)  
Gastspreker Jos Blakenburg bood ons een overzicht, gelardeerd met tal van interessante wetenswaardighe-
den, van al de soorten roofvogels en uilen die vanaf 1999 tot en met 2021 in ons gebied hebben gebroed. 
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Om een paar boeiende voorbeelden te geven: in 1991 werden er vijf haviken geteld, in 2013 beleefde de 
havik een kleine opleving met dertien, en daarna (tot in 2021) gemiddeld zeven. De opleving is te danken 
aan een groter aantal bospercelen, maar vreemd is dat het aantal jongen per nest achterblijft.   
De territoria van (voornamelijk in nestkasten broedende) torenvalk, slechtvalk, steenuil en kerkuil, vielen 
gemakkelijk te monitoren. Zo broedde de slechtvalk onder andere op de Hemwegcentrale in Amsterdam.  
En nog veel meer… 
 

 Oostelijk Flevoland (10 oktober) 
Met Swifterband als startpunt maakten de aanwezigen onder leiding van Joke en Henk Stuurman een rond-
reis door Oostelijk Flevoland… met een klein uitstapje buiten de polder, naar Oosterwolde in Gelderland. 
De eerste stop vond plaats bij de Kamperhoek, vervolgens bezochten we de Ketelbrug, het Roggebotveld, 
het Roggebotzand en het Rivierduingebied waar natuur- en milieucoöperaties van melkveehouderijen en 
akkerbedrijven een beleid voorstaan van duurzame landbouw, van een natuurrijk en toegankelijk landschap 
en van participatie in de samenleving. 
Prachtige plekken allemaal; vele vogels passeerden de revue, allemaal schitterend in beeld gebracht, zoals 
de vele weidevogels die bij Oosterwolde werden gezien. 
Met mooie plaatjes van de vlinders waaraan Joke en Henk verslingerd zijn geraakt. Joke vooral aan de 
nachtvlinders, Henk aan de dagvlinders. 
 

 Polder Westzaan (15 november) 
Met zijn fraaie foto’s heeft Rob Koeman ons van de polder Westzaan, een Natura 2000-gebied dat uit de 
deelgebieden Guisveld, Euverenweggebied, Het Westzijderveld en de Reef bestaat, volop laten genieten. 
Maar voordat Rob zijn verhaal deed met het tonen van de bijpassende foto’s, dook hij eerst nog even in de 
voorgeschiedenis van dit Natura 2000-gebied, met name over de plannen van de Zaanse gemeenten om 
het Guisveld vol te bouwen… hetgeen door de vele protesten, onder andere van onze eigen Vogelwacht, 
verijdeld werd. 
En dan die mooie foto’s: tal van weidevogels als visdief en roerdomp, doortrekkers als watersnip en rood-
borsttapuit, bloemen als bijenorchis en lepelblad, vlinders als het icarusblauwtje werden op het scherm ge-
toond, waardoor je onder de indruk raakte van de schoonheid van de polder, een polder die met behulp 
van vrijwilligers als Rob zo prachtig in stand wordt gehouden. 
 

 Roofvogels en boomkruipers (13 december) 
Voor de pauze gaf Dook Vlugt, lid van Vogelwerkgroep Alkmaar, een overzicht van de roofvogels (soorten 
en hun aantallen) die hij allemaal in zijn werkgebied, achter de duinen, van Camperduin tot aan Egmond 
aan Zee, alsmede van het gebied tussen Venhuizen en de Rijp, tegenkomt. Zijn verhaal omlijstte hij met 
fraaie foto’s.  
Na de pauze maakte Dook ons deelgenoot van het onderzoek dat hij “vanuit zijn huis in Bergen” naar de 
boomkruiper doet. Zo’n beetje alle plekken waar de boomkruiper ’s nachts (in Bergen) verblijft, windstille 
plekken onder overhangende boeidelen (dakrandafwerking), heeft hij in kaart gebracht. Op amusante wijze 
vertelde Dook over zijn waarnemingen, van wel vijf tot vijfentwintig exemplaren, die hij in de vroege uur-
tjes, vlak na zonsopgang, heeft gedaan.  
Leuke presentatie die bij iedereen in de smaak viel!    
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Jaarverslag Excursiecommissie 2021 – 2022 
Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker            

 
Activiteiten 
Nadat het excursiejaar 2020-2021 nog volop in het teken stond van corona met veel geannuleerde excursies 
en een compleet herzien excursieprogramma in het voorjaar van 2021 met excursies in de buurt is voor het 
jaar 2021-2022 gekozen om te starten met excursies die dicht in de buurt waren en zo gemakkelijk 
georganiseerd konden worden ondanks beperkende maatregelen in verband met corona. 
 
Het begin van het seizoen was een spiegel van het einde van het vorige seizoen met excursies naar De 
Woude en de Zuidpier.  
 
Zaterdag 25 september: De Woude 
Zaterdag 23 oktober: Kennemermeer en Zuidpier IJmuiden 
Zaterdag 27 november: Oostvaardersplassen (geannuleerd) 
Zaterdag 18 december: Amsterdamse Waterleidingduinen (Ingang Oase)  
Zaterdag 22 januari: Ganzenexcursie Friesland (geannuleerd) 
Zaterdag 19 februari: Eempolder en Arkemheem 
Zaterdag 12 maart: Kromslootpark Almere 
Zaterdag 23 april: Marker Wadden  vervangen door Texel 
Zaterdag 21 mei: Thuisblijversexcursie naar de Zouweboezem 
 
Uiteindelijk hebben we als gevolg van Corona twee excursies moeten annuleren, waarbij het geluk in december aan 
onze kant stond omdat een nieuwe lockdown slechts 3 uur na afloop van excursie van in ging.  
 
Al met al mogen we spreken van een succesvol seizoen waarbij zeker tegen het einde weer de deelnemersaantallen 
gehaald werden die we voor de pandemie konden noteren. 
 

 
Zaterdag 25 september: De Woude 
 
Aantal deelnemers: 13 
Aantal waargenomen soorten: 50 

 

 

 
Zaterdag 23 oktober: Kennemermeer en Zuidpier IJmuiden 
 
Aantal deelnemers: 20 
Aantal waargenomen soorten: 40 
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Zaterdag 27 november: Oostvaardersplassen (geannuleerd) 
 
 
Zaterdag 18 december: Amsterdamse Waterleidingduinen 
(Ingang Oase)  
 
Aantal deelnemers: 20 
Aantal waargenomen soorten: 47 

 
 
Zaterdag 22 januari: Ganzenexcursie Friesland (geannuleerd) 
 
 

 

Zaterdag 19 februari: Eempolder en Arkemheem 
 
Aantal deelnemers: 15 
Aantal waargenomen soorten: 49 

Zaterdag 12 maart: Kromslootpark Almere 
 
Aantal deelnemers: 23 
Aantal waargenomen soorten: 48 
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Zaterdag 23 april: Texel 
 
Aantal deelnemers: 30 
Aantal waargenomen soorten: 48 

Zaterdag 21 mei: Thuisblijversexcursie naar de 
Zouweboezem 
 
Aantal deelnemers: 21 
Aantal waargenomen soorten: 54 
 

 

 
 
Samenstelling van de excursiecommissie 
Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker. 
Aanmeldingen komen binnen bij Jeroen Haasnoot per mail, waarna eenieder 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. 
 
Doelstelling voor het seizoen 2022-2023 
Doelstelling van de excursiecommissie is het organiseren van voor iedereen aantrekkelijke 
verenigingsexcursies naar vogelrijke gebieden binnen Nederland. 
 
Voor ieder seizoen is het een doel om in minimaal één volledig nieuwe excursie vorm te geven en om 
bekende excursies naar bekende locaties in een nieuw jasje te steken. 
 
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. 
 
Jeroen Haasnoot en Chris Rademaker  
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