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Van de voorzitter
Wat een zomertje ligt er achter ons wat het weer
betreft. Daar kunnen we niet over klagen of het
moet zijn dat we de tuin of het balkongroen wel
heel vaak en veel moesten begieteren. Hoewel, in
het grotere perspectief van klimaatontwikkeling is
er wellicht toch iets aan de hand dat zorgwekkend
lijkt. En helaas geldt dat voor meerdere grote zaken
die volop in de actualiteit staan. We laten ze in dit
voorzitterswoordje verder onbenoemd, er wordt
genoeg over geschreven en verbeeld en het maakt
ons pittig bezorgd.
Overigens heeft onlangs het bestuur van OBW zich
aangemeld – net als meer dan honderd andere
Zaanse clubs en organisaties – als supporter van de
Zaanse klimaatcoalitie. Dat is een samenwerkend
platform om te proberen wat meer klimaatkleur op
de Zaanstadse wangen aan te brengen. Het meest
duidelijk manifesteren sympathisanten zich elke
eerste maandag van de maand voor het stadhuis
om het oefenalarm van exact 12 uur daar te laten
klinken als een werkelijk klimaatalarm, opgeluisterd
met ludieke maar serieuze optredens van dichters
en stadsbestuurders. Kom het maar eens aanschouwen, het duurt nauwelijks een half uurtje.
Zo, hoogste tijd voor informatie van het OBW-front.
Het voorjaar gaf gelukkig weer mogelijkheid voor

een fraaie voorjaarsexcursie. Deze keer passeerden
we met een met vijftig leden gevulde
Staatsbosbeheerboot het pittoreske bruggetje van
de Weelsloot in Westzaan en voeren door de Reef
naar Jongwijs. Nooit van gehoord? Lees het verslag
in dit bulletin.
In mei maakte het bestuur en partners een educatieve en prachtige excursie naar de kop van
Overijsel in de Weerribben/Wieden. Je zou kunnen
zeggen een vergelijkend warenonderzoek vanuit
het perspectief van ons vertrouwde Westzijderveld. Onder leiding van gids Arend maakten we
met prachtig weer een vaartocht. Hij wist zijn zeer
kritische OBW-publiek met verve in te pakken en
deskundiger keerden we westwaarts.
Het veldwerk is in september weer gestart en om
eerlijk te zijn iets eerder dan gepland afgebroken,
omdat juist die zondag de hemelgoot afwaterde.
Nat tot op de draad maar toch lekker gewerkt met
opnieuw nieuwe aanwinsten als vrijwilliger. Zie de
komende data als je doorbladert.
Beleidsmatig was het een gierend druk voorjaar en
een rustig zomerreces. De visie op het Gebiedsplan
Polder Westzaan is in grote lijnen vastgelegd met
alle partijen en in juli geaccordeerd door Provinciale Staten en gemeenteraad. Een intensieve
discussie kreeg hiermee een voorlopig eindresultaat. Voorlopig, omdat
consensus werd bereikt
door een aantal heikele
onderwerpen over de
zomer heen te tillen om
nader onderzoek te kunnen doen. Bijvoorbeeld
over de verbrakking.
Lees het interview met
boer Cees Oudkerk en
zijn collega/opvolger
Mark Flipse. In oktober jl. is een doorstart
gemaakt met dit interessante en veelzijdige
traject, waarin OBW een
volwaardige plek aan
tafel heeft naast de boeren, SBB, Waterschap,
gemeente en Provincie.
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In dit bulletin vinden de OBW-leden de notulen
van de vorige jaarvergadering (gehouden februari
jl. in verband met corona), alsmede de agenda en
de financiële bijlage. We nodigen u van harte uit de
jaarvergadering te bezoeken.
Na een te lange pauze zullen we dit najaar weer
(kerst)kaarten verkopen in winkelcentrum
Westerkoog.
OBW maakt daar immers goede PR sier en
bovendien levert het altijd nieuwe leden op. Daar
kunnen we er niet genoeg van hebben (denk eens
aan uw buren!). De data zullen we zo spoedig
mogelijk publiceren via ons emailbestand. Ook hier
geldt dat een zo volledig mogelijk en qua adres
kloppend bestand een belangrijk
communicatiemiddel is tussen bestuur en leden.
We missen er nog zo’n tweehonderd…..

Gelijkopgaand en ermee verweven is de vaststelling van een nieuw zesjarig beheerplan voor het
Natura 2000-gebied Polder Westzaan. Ook hierbij
is OBW nauw betrokken en laten we merken dat
er heel wat te verbeteren valt na evaluatie van de
eerste zesjarentermijn van het beheer. Ons eigen
veldwerk is op het geheel uiteraard een goed
bedoelde maar kleine druppel op een gloeiende plaat. Biodiversiteit zoals vereist in de Natura
2000-richtlijnen vraagt immers nauwgezet en
perceelsgericht beheer.
Een ander punt van aandacht is onze bemoeienis
met de gevolgen van de infrastructurele aanpassingen rond de opheffing van de spoorwegovergang
van de Guisweg. Met name focust het bestuur zich
op het punt van mogelijk grotere stikstofdepositie
op ons Westzijderveld in samenwerking met de
stichting Verkeersveilig en gezond Westerkoog.
Het beleid van het OBW-bestuur, ook op talrijke andere punten, zal worden toegelicht en uitgelegd op
de jaarlijkse ledenvergadering van maandagavond
28 november a.s.

Let op: als gevolg van drukte in de Vuister
vindt de bijeenkomst deze keer plaats in
Ons Koog aan de Wezelstraat vlak voorbij
KFC, aanvang 20.00 uur.
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U ontving dit bulletin op uw mat mede dankzij
Ad de Block. Hij meldde zich naar aanleiding van
de oproep in het laatste voorjaarsbulletin en is in
navolging van Marja Veken benoemd tot ‘logistiek
manager bulletin’. Dat is best veel werk twee keer
per jaar. Het is hem deze uitgave samen met anderen, bijvoorbeeld lay-outman Leo Nooij, dus gelukt
en dat is bijzonder fijn. Op naar het voorjaar, roept
het bestuur!
En tenslotte…..we gaan tijdens de jaarvergadering
in het bestuur afscheid nemen van Joa Bakker. Als
er iemand zijn OBW-sporen heeft verdiend, dan
is hij het, sowieso in jaren. In twee verschillende
sessies tellen we er 24! We snappen het helemaal,
maar moeten even slikken. Maar dat geldt vast ook
voor hemzelf.
U begrijpt het al, er ontstaat door zijn vertrek een
vacature in het OBW-bestuur. Werk mee aan de
continuïteit van onze vereniging en informeer naar
werk en omvang bij een lid van het bestuur als u
interesse heeft. Een voorproefperiode hoort zeker
tot de mogelijkheden.
Alle reden om u een kleurrijke herfst en niet al te
koude winter (beetje schaatsen, dat wel graag) te
wensen. En wie weet tot op de OBW-jaarvergadering van maandag 28 november a.s. in Ons Koog
(dus niet in de Vuister!).
Piet Hazelebach
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Interview met boer Cees Oudkerk en Mark Flipse,
Zuideinde 193, Westzaan
gaat om zes uur”- al een dag achter de rug en de
kalfjes springen enthousiast om Mark heen alsof
ze nog wel even met hem door willen dollen. Maar
nee, hij zet de vork neer. De corona-voorzichtigheid
van de reporter wordt weggewuifd. “Wij hebben
een gezond bestaan en bouwen veel weerstand
op”. Er volgt een ferme handdruk.
Onderweg van stal naar woongedeelte vertelt Cees
met gevoel over zijn vader en voorganger op ditzelfde erf. “Hij is 100 geworden en rookte een periode een pakje in de week. Boer zijn is een gezond
beroep.” Ondertussen passeren al vele namen zoals
Kat en andere. En gooit hij al een balletje op over
de actuele stikstofproblematiek. “Detailpolitiek”,
is Cees’ onmiddellijke diagnose, maar de reporter
heeft z’n opschrijfboekje nog in de tas. Eerst naar
binnen!

Entree
De klassieke en statige boerderij pal aan het
Zuideinde kan je eenvoudig niet missen als je het
lange lint van Westzaan fietst. De doorkijkjes aan
beide zijden van het pand naar de Reef zijn onovertroffen (West)zaans. En het kan niet anders in deze
woelige tijden: de vlag hangt aan de voorgevel in
gezelschap van een rode boerenzakdoek. En dat
is niet omdat OBW vandaag op bezoek komt. De
reporter maakt de onnozel lijkende opmerking bij
het ontmoeten van beide hoofdrolspelers dat de
Hollandse vlag verkeerd om hangt……
Dat had natuurlijk het einde kunnen betekenen
van een nog niet eens begonnen interview, maar
de grap werd breed lachend doorzien en de begroeting in de stal was uiterst hartelijk. Beide mannen hadden om tien uur ‘s ochtends – “de wekker

1883
De oude boerderij vatte in dat rampjaar als gevolg
van hooibroei vlam en de huidige verrees op dezelfde plek. We zitten in dezelfde keuken die nu al
bijna 140 jaar trouw dienst doet en waarvan de muren (“vier bij vier”) ons alle ins en outs van evenveel
boerenjaren zouden kunnen vertellen. Ze zwijgen,
en dat is maar goed ook binnen het kader van dit
korte interview. Maar ze vertellen via vele geëtaleerde aandenkens alles over het vak dat hier beoefend is, wordt en zal worden. Trofeeën en prijzen
bewijzen het vakmanschap. Het is dinsdag, dus de
opkamer blijft vandaag onbetreden, die is voor de
zondag en voor feesten en partijen. Dat is nog eens
old school….
De thee staat gastvrij op tafel, de drie honden liggen aan onze voeten en de pen is in de aanslag.
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82 en daar leven twee huishoudens goed
van. “Corebusiness is melkproductie en niks
geen nevenactiviteiten. We moeten sowieso
alleen als melkveehouder al heel veel ballen
in de lucht houden voordat je de paar laatste muntjes in je eigen zak kan steken.”

Boer of agrariër?
“Natuurlijk zijn we ‘boer’,“ klinkt er uit één mond, “en
daar zijn we trots op.” Behalve de woorden spreken
ook hun blikken duidelijke taal. De woorden van
de eigenaar boer Cees en zijn beoogd opvolger
Mark. Cees wil over zijn leeftijd best kwijt dat hij
zich 18 voelt. Zelfs Mark ziet er al iets ouder uit. En
als de reporter vraagt of hij al over de helft van de
jaren is die zijn vader mocht tellen, glimlacht hij
minzaam.
Feit is dat met ‘oomzegger’ Mark, die naast de
boerderij is geboren, van jongs af aan dagelijks
overwipte en nu op steenworp afstand woont, de
continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is. Hij studeerde aan het Clusius in Alkmaar, dus de opleiding
is gedegen. En binnen alle actuele hectiek rond de
boerenstand in Nederland is het parool “moed houden, de soep zal niet zo heet gegeten worden en
de wal zal het schip keren.” Die laatste zinsnede zou
ook uit de mond van minister van der Wal kunnen
komen en dan andersom bedoeld zijn, maar hier
spreekt een Westzaanse boer met vertrouwen dat
het boerenstikstofverstand zal zegevieren.
Cees herhaalt hier zijn “detailpolitiek”. De discussie
wordt veel te eenzijdig gevoerd richting 2030 en
hij mist een bredere visie. Bovendien hekelt hij de
media, die al even eenzijdig en anti-boer ogen. “Een
boer is een productie-unit, te extensief is too much,
als je met 50 koeien niet kan boeren kun je het met
100 ook niet.” Impliciet heeft hij kritiek op de ongebreidelde groei van boerenbedrijven in Nederland
nadat het melkquotum verdween. Hij heeft er zelf
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Zijn jullie boos?
“Nee!”, klinkt het weer eensgezind. “Teleurgesteld, dat meer”. Vaak sluit Cees tijdens
het gesprek even de ogen, zoekend naar de
juiste formulering. En als die na heropening
hem even te gortig overkomt, herstelt hij
zich. Hij vraagt vriendelijk het niet zo op te
schrijven. Daar verschijnt het woord “frustratie” en hij is tevreden over die kwalificatie
van zijn gemoedsgesteldheid. “De gewenste
transitie is immers al lang gaande. Kunstmestreductie, eiwitproductie in eigen hand, zonnepanelen,
kruidenrijk grasland, 82 gezonde koeien, natte
greppels, geen gebruik van Round Up meer.”
On the way to Planet Proof siert zijn raam aan het
Zuideinde. De grote vraag is en blijft of dit voor
het totaalplaatje voldoende is. “We zijn echt geen
klimaatontkenners, maar alle veranderingen erdoor
jassen voor 2030 gaat te ver en te snel. En nu is ook
nog de derogatieregel Europees aangescherpt in
Nederland, waardoor we de veestapel moeten reduceren. Ik voel me bedreigd in m’n bestaan, in m’n
zijn”, betoogt Mark met emotie. Hij heeft zichtbaar
moeite met de plek waarin de boer in terecht is
gekomen. Mark stond met z’n trekker in Stroe, dat
natuurlijk wel!
Gebiedsplan Polder Westzaan
Er zijn nog zeven boeren in de polder Westzaan,
waarvan één vleesboer en twee bedrijven die het
over een andere boeg lijken te gooien dan melkveehouderij. Mark is ervan overtuigd dat over een
poosje de polder er nog drie of vier heeft. En van
hem hoeft zijn bedrijf niet te groeien. “Het meeste land is dicht aan huis in de Reef, ideaal en we
boeren in een bedrijfstechnisch gezonde onderneming, ook ideaal.
Eigenlijk hoeft van mij dat gebiedsplan met al zijn
verschillende facetten helemaal niet zo. Het gaat
nu immers prima. Met de recreatie is ook niks mis:
varen, schaatsen en fietsen naar hartenlust in onze
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prachtige polder.” Hier fronst de reporter even,
maar hij is hier om de boer aan het woord te laten.
OBW streeft naar een goede verhouding met de
boeren en wil hen beslist niet kwijt. “Wel eens aan
laten uitkopen gedacht?”,vraagt hij. Zelden klonk er
een resoluter “Nee, nooit, ben je besodemieterd!”,
tegelijk uit twee monden in deze historische keuken. Vermoedt hij…. Dat niet laten uitkopen klopt.
Beide mannen stralen arbeidsvreugde uit en staan
voor hun vak.
Het gebiedsplan koerst op verbrakking van het
water in de polder, Natura 2000 eist het feitelijk.
De hete aardappel ligt in dezelfde oude keuken.
En daar ligt hij al 30 jaar. Vanochtend weer, zij het
hier net onder de getrokken Natura 2000 grens in
de Zuid. Maar brak water trekt zich van die lijn niks
aan.
“Die oude vader van je boerde goed onder puur
brakkere omstandigheden dan nu”, stelt de verslaggever. “Goeie vraag, maar er werden putten
in het land geslagen met zoet water. En vergeet
niet, de koe van toen was een echt andere dan nu.
Jullie van OBW zijn natuurlijk voor brak”. Dat kan
en wil de reporter niet ontkennen en snapt ook
dat nergens een boer zout in de sloot strooit om
z’n productie op te vijzelen “Maar kunnen we eruit
komen samen?”, is zijn logische vraag in het kader
van de beoogde samenwerking van alle partijen in
het gebiedsplan. “We weten het
niet, eerst het beloofde nadere
onderzoek afwachten”, zegt Cees.
De aardappel is nog even heet…..

Zijn de pullen ook uitgevlogen terwijl er een fourageertekort aan insecten lijkt te zijn? Het antwoord
op die vraag is niet met zekerheid te geven. Wel
dat predatie een levensgroot probleem is voor de
weidevogel. “Op de juiste momenten vernatten gecombineerd met de juiste ruige bemesting zien we
ook als gunstig. En de vos er rigoureus uithouden.”,
verklaart het duo optimistisch.
Wie weet, denkt de reporter eenmaal thuis, zijn
optimale reservaatsomstandigheden in ruil voor
subsidie een laatste overlevingskans voor de grutto
in de polder Westzaan. 2022 was in elk geval geen
best jaar dat helaas past in een neergaande lijn.
Afsluiting
De thee is allang op, de honden moeten hoognodig naar buiten, het notitieboekje gaat dicht en het
overall en de laarzen weer aan. Het aangekondigde
uurtje is ruimschoots en onder grote dank overschreden. Met meningsverschillen, maar vooral
met ook humor, lach en een lichte toon. “Wie weet
komen we eruit,” klinkt het hoopvol van twee kanten in de deuropening van de stal. We zullen het
zien en merken, nu het gebiedsplan weer opgestart
gaat worden in oktober. In elk geval was het onderhoud zeer aangenaam en kennen we elkaar weer
iets beter. Eensgezind klonk het bij het afscheid uit
drie monden: “Die polder Westzaan is prachtig!”

Weidevogel
Trots laten de mannen een kaartje
van hun land zien met daarop ingetekend de gruttonesten in het
voorjaar van 2021. Dat oogt zeker
niet slecht en ze noemen zich dan
ook van harte weidevogelboer.
Schrikdraad om het land tegen de
oprukkende vos is hoogst noodzakelijk. Dus doet Mark dat. En
zet hij water in de greppels. Maar
is het genoeg en werkt het? Ze
hebben ook dit jaar de pullen in
het land gezien en hun ouders te
keer horen gaan als ze in de buurt
kwamen.
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Verslag eerste werkochtend Van de ledenadministratie
18 september was het eerste werkochtend.
De weersvoorspelling is al dagen voor deze
zondag slecht; veel, heel veel regen en harde
wind. Dat kwam uit! Maar toch stonden er 20
veldwerkers klaar bij molen De Schoolmeester om zich in te schepen. Op het landje dat
Staatsbosbeheer gemaaid had was het ook
nat. Het gemaaide riet was nat en zat door de
haagwinde in elkaar vast waardoor het zwaar
werken was. Maar bij de veldwerkers ondanks
dit alles vrolijke gezichten. Het was tenslotte
sinds maart dat we weer aan de slag mochten.
Maar toen het eenmaal tijd was voor koffie met
appeltaart was iedereen blij even binnen te
zitten in molen Het Prinsenhof.
Na de koffie deden de regenbuien er nog een
schepje bovenop. De maaimachine die SBB
mee had om het riet op hopen te leggen kwam
vast te zitten in de modder. Na een half werd
besloten dat het genoeg was geweest; tijd om
in te schepen voor de terug weg. Best lastig
als het werk nog niet af is. We zien graag een
schoon landje als we stoppen. Maar desondanks een goede beslissing want het weer zou
er niet beter op worden. In tegendeel!
En zo varen we terug als een stel verzopen
katten. Thuis wachten droge kleren, een warme
douche en de kachel.
Ook zin om eens mee te werken?
Ook bij mooi weer gaan we aan het werk!
Meld je aan bij Marja Veeken
w.veeken@upcmail.nl
Dit zijn de werkochtenden:
Zondag
20 november
Zaterdag
17 december
Zondag
22 januari
Zaterdag
18 februari
Zondag
12 maart
Zaterdag
8 april (Skoon skip,
		zwerfafvalopruimen)

Bij een kleine vereniging als OBW worden alle
administratieve handelingen inzake de leden handmatig uitgevoerd door de ledenadministrateur en
de penningmeester. Wij doen het werk voor de
vereniging vrijwillig en met veel plezier.
Daarbij proberen wij de kosten zo beperkt mogelijk
te houden, zodat ook de contributie laag kan zijn.
De leden kunnen daarbij helpen door te zorgen dat
onze administratie up-to-date is.
Twee dingen zijn daarbij van wezenlijk belang:
1.
Geef wijzigingen in adres en/of e-mailadres
zo snel mogelijk door. E-mail is voor de vereniging een belangrijk communicatiemiddel. Het is
goedkoop en snel. Onbereikbaarheid per e-mail,
bijvoorbeeld doordat dat gewijzigd is, betekent
dat berichten per brief moeten worden verzonden.
Dat is met de huidige prijzen van postzegels een
aanslag op de begroting.
2.
Wij verzoeken je te zorgen dat bij betaling
van de contributie de naam van het bij ons ingeschreven lid overeenkomt met de naam van de
rekeninghouder die de contributie betaalt.
Als dit niet zo is betekent dat veel uitzoekwerk voor
de penningmeester.
Op dit moment telt de vereniging 545 leden,
van 408 daarvan is een e-mailadres bij ons bekend.
Van 137 leden is dus geen e-mailadres bij ons
bekend. Heb je het vermoeden dat je hier bij bent?
Stuur dan een mail naar obw.leden@outlook.com.

Erna van Gils
Ledenadministratie
NIEUWE LEDEN:
M.A. Meijer, 			
Zaandam
Hans van Deelen, 		
Zaandam
Tamara Meerhoff, 		
Koog aan de Zaan
Dick Scholten, 		
Koog aan de Zaan
De heer A. Taylor Parkins,
Wormer
Marein Borgdorff, 		
Westzaan		
Vita Vernooij, 			Zaandam
Lukas Kleij, 			
Zaandam
Danny Ellinger, 		
Westzaan
UITGESCHREVEN LEDEN: 1
Totaal aantal leden per 26 september 2022: 545
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Verslag voorjaarsexcursie
62 leden konden er mee op de jaarlijkse OBW
excursie en dat was ook het aantal leden dat
1 juni instapte in de 2 boten van Staatsbosbeheer. Er was geen plekje meer over. Na een
welkomstwoordje van Piet voeren beide boten
door het veld richting de Weelbrug waar de
brugwachter al snel ter plekke was om ons er
door te laten. Daarna ging het verder naar De
Reef.

Tijdens het varen wees boswachter Jurrian op
een groep ganzen die zich al zwemmend uit
de voeten maakte. Hij vertelde dat de ganzen
op dit moment in de rui zijn waardoor zij niet
kunnen vliegen. Daarna nog een bezienswaardigheid; een kokmeeuw in de rui waarbij hij al
zijn staartveren kwijt was. De meeuw leek er
geen last van te hebben, hij vloog met dezelfde
behendigheid als anders rond de boot. Ook
vertelde Jurrian over de vele vossen in De
Reef afkomstig van de afvalberg bij Nauerna.
Geen goed bericht voor de weidevogels!
Als we vanaf De Reef afslaan de Vaarsloot in
ploegen de
boten door de bagger, ze liggen
dieper dan normaal met de vele
mensen aan boord.
Maar ondanks dat bereiken we Jongwijs
waar de initiatiefnemer Simon Douw en
chefkok
Sylvester van Westrop ons opwachten. We
leggen aan in de tuin. De koffie en thee staat
klaar en we mogen een kijkje nemen in het

prachtig gerestaureerde pand uit 1685. Over
een paar weken gaat het restaurant open.
Ze werken zoveel als mogelijk met producten
uit de buurt; zuivel van de boerderij van boer
Bax, koffie uit de branderij in de gevangenis
met de naam Zuivere koffie en bier van de 3
kilometer verderop liggende brouwerij ‘t Uurtje. Ook komt er een bakkerij terug waar ooit
bakkerij De
Tarweakker in 1685 is begonnen.
Lang kunnen we niet blijven want voordat het
donker wordt willen we terug zijn. De brug
wordt al geopend als we aan
komen varen. Na de brug moet de motor uit,
een groot stuk
plastic wordt uit de schroef
gehaald. Piet neemt het moment te baat om
even iedereen te
bedanken voor het mogelijk
maken van dit prachtige vaar-		
tochtje.
Jammer genoeg moet hij constateren dat we
slechts één grutto gezien hebben.
Maar, zo sluit hij af, des te meer reden voor de
OBW om zich in te zetten voor het behoud van
de Westzaner Polder.
We varen het laatste stukje terug naar
molen De Schoolmeester waar iedereen, nog
net voor het donker wordt, op zijn fiets of in de
auto stapt.
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RESTERENDE NATUURWERKOCHTENDEN
IN HET WESTZIJDERVELD

SEIZOEN 2022/2023
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag

20 november 2022
17 december 2022
22 januari 2023
18 februari 2023
12 maart 2023
8 april 2023 Skoon Skip
(zwerfafval ruimen)

De werkochtenden worden georganiseerd in
nauwe samenwerking met de Vogelwerkgroep
en de werkzaamheden zullen worden verricht
onder leiding van Staatsbosbeheer.
De koffiepauze – met koffie of thee met een
punt appeltaart met slagroom – wordt de ene
keer gehouden in molen Het Prinsenhof en de
andere keer in molen De Jonge Dirk. U kunt
altijd tijdens deze pauze de molen bekijken.
S.v.p. opgeven vóór woensdagavond voorafgaand aan de werkdag bij Marja Veken,
e-mail: w.veken@upcmail.nl, zodat wij weten
op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen
De Schoolmeester; om ongeveer 13.30 uur zijn
we weer terug. Warme kleding en laarzen zijn
aan te bevelen.
Ook evt. regenkleding meenemen.

Kerstkaartenverkoop 2022
OBW is dit jaar weer aanwezig in
winkelcentrum Westerkoog voor het
verkopen van kerstkaarten, het werven van nieuwe leden en om belangstelling te kweken voor de
doelstellingen van OBW. Hopelijk gooit
corona dit jaar geen roet in het eten.
Wij staan in Westerkoog op:
vrijdag 25 en zaterdag 26 november
en vrijdag 9 en zaterdag 10 december
van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij verzoeken degenen, die hierbij
willen assisteren zich te melden bij
Marja Veken,
e-mail: w.veken@upcmail.nl
of tel. 075-6167192.
Zoals elk jaar zorgen we weer voor een
nieuwe kerstkaart in het assortiment.
De kaarten zijn niet alleen te koop aan
de stand in het winkelcentrum, maar
ook op onze Algemene Ledenvergadering op maandag 28 november as.
Prijs: Euro 1,50 per stuk en 4 stuks voor
Euro 5,--.
Ook de verjaardagskalender met
prachtige foto’s van ons Westzijderveld, is op onze Algemene Ledenvergadering en in het winkelcentrum te
koop. Prijs: Euro 6,-- per stuk.
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300 jaar molen het Prinsenhof
gelegenheid op elk exemplaar het Prinsenhof
in de hoofdrol. We zeiden het al, een
eyecatcher! En dan zwijgen we maar over de
imponerende binnenentourage van deze
(g)oude(n) plek.

De jaarlijkse Zaanse molendag kreeg zaterdag
24 september jl. extra cachet door de viering
van het 300-jarig bestaan van molen het
Prinsenhof, de eyecatcher van het Westzijderveld. ‘Iefie en Aafie’, zaans voor jan en alleman,
vereerden de molen met een bezoekje per
bootje of via het weergaloze Relkepad vanuit
Westzaan. Alleen al die wandeling is een
plaatje. Het was dan ook puur druk.
En de maalploeg had uitgepakt! Er speelde een
band, er draaide een zelf geproduceerde film
met vele bekende oer-zaanse ‘acteurs’, gratis
consumpties, en on top of it een schitterende
exposities van Cees Jak. Wie kent hem, of in
ieder geval zijn foto’s niet?? Enkele OBW-bulletins geleden mochten we hem interviewen,
want welke Westzaner haalt wekelijks het
NOS-journaal? Zijn mooi vergrote weerfoto’s
waren professioneel geëxposeerd en belicht.
En jazeker, gesigneerd. Uiteraard voor deze

Let op: de expositie is daar nog elke zaterdag
in 2022 te bezichtigen, we mogen zeggen te
bewonderen, gaat dat zien!
Of combineer het met werken in het veld op de
OBW-werkdagen in november en december.
Dan krijg je appeltaart op de koop toe tijdens
de koffiepauze op de molen.
Kortom, de 300-jarige stond te glimmen als
een jonge god en kan met al die goede zorgen
van vele molenaars zeker nog zo’n episode
mee. Gefeliciteerd namen alle OBW-leden en
we zingen de verjaarshymne:

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken
Zo gaat de molen, de molen, de molen
Zo gaat de molen, de mo-ho-len!
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Vogels en orchissen op het land van familie Rutte 2022

Vogels en orchissen op het land van familie Rutte 2022

Voor het negende jaar op rij heeft Frans Parmentier de broedvogels geïnventariseerd op het
land van het biologisch-dynamische melkveebedrijf van Jan, Niek en Connie Rutte in het Westzijderveld. Naast veel weide-, water- en rietvogels herbergt het land ook slootkanten vol met
rietorchissen. Op een schraal hooilandje staan ook andere orchideeën. Corrie Beveloo en Peter
Mankor hebben samen met Jan Rutte de orchideeën geteld. Dat er ook in de herfst en winter
veel vogels vertoeven, blijkt uit de wintervogeltelling van Cor Wouda. Hieronder de resultaten
van deze drie inventarisaties.
Broedvogels
De broedvogeltelling van alle op het land en in de rietkragen broedende vogels is uitgevoerd volgens de BMPmethode weidevogels van Sovon. De zangvogels op het erf zijn niet systematisch meegenomen. Tussen begin
april en eind juni zijn onder gunstige weersomstandigheden vijf telronden gemaakt. In bijlage 1 staat het resultaat. Hieronder bespreken we apart de meest belangrijke of markante soorten.

Scholekster. De schol-
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broedparen

50
40
kievit

30

scholekster

20
10
0
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Figuur 1. Het aantal broedparen van scholekster en kievit tussen 2014 - 2022 met
trendlijn.

ekster heeft er in 2022
met tien paar gebroed;
een (kleine) toename ten
opzichte van 2021, toen
er negen waren. Net als
vorig jaar heeft een paar
dat in de graslanden
voedsel zocht, op een dak
in de naastgelegen woonwijk gebroed. De soort
was van 2014 tot en met
2019 stabiel met ongeveer 16 paar, maar is sinds

2020 op een lager niveau
van ongeveer 10 paar beland (figuur 1). Eind juni
2022 waren er nog drie paren met pullen en één paar
met nest aanwezig (tabel
1). Uiteindelijk hebben vijf
of zes van de tien paren
pullen gehad. Een redelijk
goed broedsucces.

Kievit. Na de sterke terugval in 2021 heeft de kievit zich in 2022 met maar
liefst 52 broedparen zeer
goed hersteld. Gevolg is dat Foto 1. Voor deze scholekster was er voldoende water (foto Ton Valk).
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de trendlijn over de periode 2014 – 2021 slechts een geringe neergang laat zien (figuur 1). Wat de oorzaak is
van deze sterke toename in 2022, laat zich raden. We zien het ook in het natte Wormer- en Jisperveld. Vermoedelijk heeft ruim water op het land (zie foto omslag) in het voorjaar veel kieviten aangetrokken, terwijl
door de droogte elders veel percelen minder aantrekkelijk zullen zijn geweest.
De kieviten hadden een lang broedseizoen. Eind april hadden 17 paar al pullen, terwijl begin juni er nog acht
gezinnen waren en zelfs eind juni drie late broeders nog met pullen rondstapten (tabel 1). Totaal is mijn schatting dat minimaal 30 van de 52 paren uiteindelijk pullen hebben voortgebracht, een heel mooi resultaat.

Grutto. De grutto heeft

60

zich met 27 broedparen
weer enigszins hersteld ten
opzichte van 2021, toen er
40
slechts 24 waren. Desondanks is de trend sinds 2014
grutto
30
dalende (figuur 2). Half mei
tureluur
20
hadden elf paren pullen en
lagen er nog vier nesten.
10
Begin juni waren al een aantal vliegvlugge pullen ver0
trokken, maar liepen nog
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
een tiental paren met pulFiguur 2. Het verloop en de trendlijn van het aantal broedparen van grutto en
len rond. Eind juni waren ze
tureluur tussen 2014 - 2022.
allemaal weg. Naar schatting hebben in totaal minimaal 15 van de 27 broedparen pullen gehad. Met een broedsucces van 56 procent is
dat net voldoende (tabel 1).
broedparen per jaar

50

Tureluur. Het aantal tureluurs was in 2022 met 15 paren ééntje meer dan in 2021. Over de periode 2014 2022 zien we een lichte afname van het aantal broedparen (figuur 2). Half mei verschenen de eerste gezinnen,
begin juni telde ik nog negen paar met pullen en één met eieren. Eind juni was daar nog één gezin van over.
Daarmee kwam het totaal aantal gezinnen op minimaal tien en een broedsucces op 67 procent en dat is dik in
orde (tabel 1).
Tabel 1. Het aantal steltlopers met pullen per telronde en het totale aantal broedparen en
het totale aantal geschatte gezinnen met pullen in 2022.

soort

22 april

14 mei

2 juni

23 juni

broedparen gezinnen

scholekster

0

0

3

3

10

5-6

kievit

17

10

8

3

52

28 - 30

grutto

0

11

10

0

27

15- 17

tureluur

0

5

9

1

15

10 - 12

Overige steltlopers. Tijdens de eerste ronde zag ik drie kemphanen op één van de percelen. De keer erop
waren ze doorgetrokken. Het aantal opvliegende watersnippen was bescheiden dit voorjaar; begin april 17
stuks, eind april nog 12. Net als voorgaande jaren verbleef er in april een kleine plevier. Maar ook die was geen
blijvertje.
2
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Wilde eend. Het
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aantal territoria van
de wilde eend was in
2022 met 20 gelijk
aan die van vorig
jaar. Over de hele
periode nam het
aantal langzaam af
(figuur 3). Totaal heb
ik een bescheiden
aantal van vier tomen zien rondzwemmen.

Krakeend. De krakeend heeft zich met 20 territoria weer goed hersteld ten opzichte van vorig jaar (17

broedparen

broedpaar). Mede daardoor pakt voor de krakeend als enige weidevogel de trend over de periode 2014 – 2022
positief uit (figuur 3). Tenminste tien nesten zijn er uitgebroed, omdat ik tien tomen met kleine pullen heb geFiguur 3. Het verloop van het aantal broedparen en trendlijn van krakeend en zien.
wilde eend sinds 2014.
Slobeend. Na het
24
bescheiden aantal
broedparen van de
20
slobeend in 2020 en
2021 heeft zich in
16
slobeend
2022 met negen
paar een flink her12
stel voorgedaan.
kuifeend
8
Dat heeft de dalende trend over de
4
hele periode een
stuk afgezwakt (fi0
guur 4). In juni heb
2014
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

Figuur 4. Het aantal broedparen 2014 – 2022 met trendlijn van slobeend en kuifeend.

ik twee vrouwtje
met pullen rond
zien zwemmen.

Kuifeend. Zoals te doen gebruikelijk verbleven er tijdens de telronden van april en mei tientallen paren
kuifeenden op de brede sloten. De meeste daarvan bleken doortrekkers, want in juni waren er slechts elf
‘overgebleven’. In 2021 waren dat er nog 14. Over de jaren 2014-2022 zien we een halvering van het aantal
broedparen (figuur 4). Ondanks vier aanwijzingen voor broeden, heb ik geen pullen waargenomen.

Zomertaling. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, verbleven er in april één of meer doortrekkende zomertalingen in het gebied. Maar toen half mei er nog één woerd achtergebleven was en die zelfs begin juni alarmerend rondvloog, werd het duidelijk dat er sprake was van een broedgeval. Met succes, want eind juni zwom er
een vrouwtje met pullen rond.
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Wintertaling. Net als
voorgaande jaren is het
gebied aantrekkelijk voor
doortrekkende wintertalingen. Zijn er tijdens de

Foto 2. Wintertaling vrouw (foto Internet).

eerste ronde nog negentien
paren geteld, bij de tweede
ronde waren het er nog zeven, terwijl half mei het
laatste vrouwtje wel broedgedrag vertoonde. In juni
zijn geen wintertalingen
meer gezien, dus net als in
2021 zal slechts één paar
een broedpoging hebben
gedaan.

Weidezangvogels. Graspiepers waren dit jaar minder schaars met drie territoria dan in 2021. Eigenlijk zijn
deze weidevogels van wat ruigere graslanden sinds 2014 altijd naar met enkele paren aanwezig geweest. We
zien dan ook sinds 2014 een geringe afname (figuur 5). Gele kwikstaarten en veldleeuweriken zijn wederom
niet waargenomen.
45
40

graspieper

Rietvogels. Met
de rietzangvogels

aantal territoria

gaat het wel goed.
35
De rietzanger (39
rietzanger
territoria) beleefde
30
wederom een top25
jaar, terwijl zowel
rietgors
de rietgors (13) als
20
de kleine karekiet
kleine
15
(11) een stap terug
karekiet
deden. Sinds 2014
10
Lineair
zitten al deze drie
(graspieper) soorten in de lift
5
(figuur 5). Leuk was
0
dat blauwborst,
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
snor en waterral
Figuur 5. Het aantal territoria 2014 – 2022 van graspieper, rietzanger, rietgors en kleine elk met één territokarekiet met tredlijn.
rium vertegenwoordigd waren. Helaas is de roerdomp dit jaar niet teruggekomen in de speciaal voor deze soort beheerde
brede rietkraag bij de Papenpadsloot. Daarin was het wel een drukte van belang met zingende rietzangers
(10), kleine karekieten (4), rietgorzen (3) en die ene snor.
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45

Watervogels. De

meerkoet zit met 40
broedparen nog
35
steeds in de lift. Over
de periode 2014-2022
30
meerkoet
zien we dan ook een
25
sterke toename van
waterhoen
20
het aantal broedparen
15
(figuur 6). Tenminste
bergeend
20 paren hebben jon10
gen gekregen. Het wanijlgans
5
terhoen had met ze0
ven broedparen weer
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
een goed jaar. Over de
hele linie neemt het
Figuur 6. Het aantal broedparen van verschillende watervogels sinds 2014.
waterhoen langzaam
toe (figuur 6). De knobbelzwaan is als broedvogel verdwenen. Ik heb zelfs geen enkel exemplaar zien rond
zwemmen. Futen waren steeds met enkele exemplaren in de Gouw en de Papenpadsloot aanwezig, soms baltsend. Voldoende waarnemingen voor twee broedparen, die beide later met pullen rondzwommen. Waren er
begin april nog 250 smienten aanwezig, eind april waren daar nog één paar en enkele woerden van over. Deze
vogels bleven uiteindelijk tot begin juni hangen. Ze konden slecht vliegen. Draad- of jachtslachtoffers? Met vier
territoria bleef de bergeend op hetzelfde aantal als in 2021 (figuur 6). Pullen zijn tijdens de inventarisatieronden niet gezien. De nijlgans deed het met vier broedparen een stuk minder dan vorig jaar (6; figuur 6). Slechts
één paar van deze Afrikaanse eendensoort is met pullen gezien.

aantal territoria

40

Overige soorten. Om visdieven tot broeden te verleiden was er wederom een speciaal vlot uitgezet op een
kansrijke plek. Een paartje was half april wel luidruchtig aanwezig, maar is niet blijven hangen. Dat gold ook
voor de kokmeeuwen. Nieuw was het langdurige verblijf van een paartje kleine Canadese ganzen: één territorium. Verder heb ik nog broedparen geteld van de grauwe gans (13), brandgans (5), grote Canadese gans (2),
fazant (3), witte kwikstaart (2) en boerenzwaluw (1). Deze laatste twee soorten hadden hun nest onder de
bruggen.

Erfvogels
Dit jaar verbleef weer het paartje kerkuil in de speciaal voor hen opgehangen uilenkast. Maar tot broeden is
het niet gekomen. Wellicht daardoor kon wel een paartje boerenzwaluwen er rustig nestelen. Verder zongen
op en rond de boerderij o.a. Turkse tortel, tjiftjaf, zwartkop en pimpelmees.

Vogelwaarnemingen
Tijdens mijn veldwerk noteer ik naast de broedvogels ook alle soorten die ter plekke zitten of overvliegen. In
tabel 3 staat daar een overzicht van. Totaal ging het om 81 soorten, waaronder interessante als ooievaar, tafeleend, bokje, koekoek, kramsvogel en kneu. Sinds het begin van mijn tellingen heb ik totaal 104 verschillende
soorten waargenomen, waaronder zeldzaamheden als cetti’s zanger, rode wouw, beflijster en grote gele kwikstaart.

Zoogdieren
Met de hazen gaat het nog steeds goed. Met de begin april getelde dieren (99 stuks) waren ze wat minder talrijk dan in het topjaar 2021, toen ik er 124 zag, maar nog altijd aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld die tien in
2014 (bijlage 1). Mogelijk dat het zo goed gaat met de hazen door de droge lentes en zomers de laatste jaren.
5
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Ze hebben dan weinig last van leverbot. Deze parasiet gebruikt de poelslak als gastheer en die slakken doen
het in droge zomers op percelen waar de greppels niet plasdras staan slecht. Wellicht dat de bescheiden afname dit jaar een gevolg is van de natte zomer van 2021. Van vossen heb ik alleen looppaadjes en uitwerpselen gezien.

Orchideeën
Langs de Gouw en op
de oevers van de
brede tussensloten
zijn mooie overgangszones (‘scharnierzones’) van het riet naar
grasland. Daar treffen
we in juni duizenden
rietorchissen aan. Die
staan ook in grote getalen samen met bijenorchis en moeraswespenorchis op een
schraal hooilandje. Dit
perceeltje is een overblijfsel van een ophoging met zand voor
stadsuitbreiding.

Foto 3. Rietorchissen in een veentje aan de Gouw

Rietorchis. Het aantal rietorchissen kan jaarlijks behoorlijk fluctueren. Wat de oorzaak daarvan is, blijft onduidelijk. Totaal over het hele land van de familie Rutte gaat het om minimaal 450 (2019) en maximaal 4950
(2022) exemplaren (tabel 2). Nog niet eerder waren er dus zoveel geteld als dit jaar Het was een lust voor het
oog!
Tabel 2. Het aantal bloeiende orchissen 2017 - 2022 op het land van Rutte. N.g. = niet geteld.

rietorchis
moeraswespenorchis
bijenorchis

2017
1340
n.g.
n.g.

2018
2140
2050
n.g.

2019
450
2310
ca. 30

2020
1925
3000
ca.50

2021
3520
4500
ca. 40

2022
4950
5100
ca. 30

Bijenorchis en moeraswespenorchis. Op het hooilandje groeien en bloeien naast een kleine duizend
rietorchissen ook de zeldzame bijenorchis en de moeraswespenorchis. Totaal is in 2022 het aantal bijenorchissen op tenminste 30 exemplaren geschat (tabel 2). Van de moeraswespenorchissen zijn er maar liefst 5100 (!!!)
exemplaren geteld/geschat, weer meer dan de 4500 in 2021. Ze doen het dus bijzonder goed en nemen nog
steeds in aantal toe (tabel 2).

Winter- en voorjaarsgasten
Sinds jaar en dag telt Cor Wouda jaarlijks van september tot maart maandelijks de aanwezige vogels in het zuidelijke deel van het Westzijderveld. In de afgelopen winter heeft hij door omstandigheden de maanden
6
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februari en maart verstek moeten laten gaan. Ook was het niet mogelijk de aantallen op te splitsen naar het
land van de familie Rutte en de rest van het telgebied. Totaal zijn er in het hele telgebied 38 soorten waargenomen, waaronder schaarse als knobbelzwaan (slecht 1 keer 1 exemplaar!), goudplevier en kramsvogel (bijlage 2). Per telling zaten er
gemiddeld 3244 vogels. De
top vier bestond uit
grauwe gans (1185),
smient (548), kievit (393)
en spreeuw (335). Vorig
jaar hadden kievit en
spreeuw stuivertje gewisseld. Waarschijnlijk kwam
dat door de koude maand
februari, toen de kieviten
noodgedwongen naar het
zuiden waren getrokken.

Conclusies
Na het voor de ‘echte’
weidevogels teleurstelFoto 4. Paartje krakeend (foto Ton Valk).
lende jaar 2021 zagen we
in 2022 voor de meeste soorten een opleving. Vooral de kievit, maar ook grutto, slobeend en graspieper deden
het qua aantallen broedparen goed, terwijl scholekster, tureluur, wilde eend en krakeend op niveau bleven.
Afname zagen we eigenlijk alleen bij de kuifeend. Het blijft gissen naar de oorzaak van dit succes. Wellicht
heeft de afwezigheid van een paar slechtvalken vogels doen besluiten niet naar elders uit te wijken. Bovendien
zullen de vele natte greppels en dellen, die elders veelal ontbraken door de droogte in april, maar hier door
waterinlaten nat werden gehouden, de percelen extra aantrekkelijk hebben gemaakt voor met name de kieviten.
Sinds 2014 neemt het aantal broedparen van scholekster, grutto, wilde eend en kuifeend helaas af, ondanks
alle inspanningen het gebied heel weidevogelvriendelijk te beheren. Gelukkig zijn de aantallen kievit, tureluur,
slobeend en graspieper wel min of meer gelijk gebleven en neemt de krakeend nog steeds toe. Soorten als zomertaling en wintertaling komen in te kleine aantallen voor om van een trend te kunnen spreken. Hoopvol
voor komende jaren is dat scholekster, kievit en tureluur een redelijk tot goed broedresultaat hebben gehad
en was dat voor de grutto net voldoende. Bijzonder was het succesvolle paartje zomertaling (in juni pullen).
Naast de weidevogels is er veel meer moois te beleven op het land van de familie Rutte. Vogels als de rietzanger, kleine karekiet en de rietgors deden het weer goed dit jaar. Na afwezigheid van enkele jaren was er weer
van de blauwborst te genieten en zat een waterral als een mager speenvarken te gillen en de snor te snorren.
Roerdomp en Cetti’s zanger lieten niet van zich horen. Nieuw was een broedpaar van de kleine Canadese gans.
Hazen waren in ongekende aantallen (99) aanwezig. Dat geldt ook voor de orchideeën. Verspreid over het land
zijn wel een kleine 5000 bloeiende rietorchissen geteld, terwijl de moeraswespenorchis (5100 exemplaren!!!!)
en de zeldzame bijenorchis uitstekend gedijen op het bijzonder soorten- en bloemrijke hooilandje.
Frans Parmentier, 15 september 2022
20

7

BIJLAGE 1. HET AANTAL BROEDPAREN/TERRITORIA 2014- 2022

VERENIGING
ONGESCHONDEN
VERENIGING ONGESCHONDEN
BEHOUD
2014 2015
2016 2017WESTZIJDERVELD
2018 2019 BEHOUD
2020 2021 WESTZIJDERVELD
2022
scholekster
kievit
grutto
tureluur
watersnip
wilde eend
krakeend
slobeend
zomertaling
wintertaling
kuifeend
smient
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
visdief
kokmeeuw
fuut
waterral
waterhoen
meerkoet
knobbelzwaan
bergeend
nijlgans
grauwe gans
grote Canadese gans
brandgans
kleine Canadese gans
fazant
roerdomp
blauwborst
rietzanger
kleine karekiet
snor
bosrietzanger
baardman
rietgors
witte kwikstaart
boerenzwaluw
haas1
1

20
40
42
18
0
27
14
9
0
0
20
0
1
4
1
1
4
0
0
1
13
1
5
2
17
3
6
0
0
0
0
13
7
0
0
0
10
2
0

15
49
37
19
1
19
21
11
0
0
12
0
0
3
0
1
2
0
0
4
24
1
3
5
22
1
11
0
0
0
1
15
9
0
0
1
8
2
0

16
42
52
26
1
30
19
5
0
0
15
0
0
4
0
0
0
1
1
3
27
1
1
3
31
2
3
0
0
0
0
24
6
0
0
0
9
2
0

16
54
48
24
0
18
19
5
2
2
16
1
0
7
0
0
4
1
0
5
23
1
2
3
17
0
4
0
0
0
1
21
9
0
0
1
11
2
0

15
40
34
18
0
26
10
6
0
1
7
0
0
5
1
1
1
2
0
5
21
1
3
3
9
1
6
0
1
0
0
17
10
0
1
0
13
1
0

16
48
30
22
0
23
17
10
2
1
8
0
0
3
0
1
0
1
0
6
34
0
3
4
14
0
3
0
3
1
0
23
11
0
0
0
13
2
2

10
51
32
23
0
24
23
5
2
0
13
0
0
5
0
0
0
2
0
2
34
0
3
6
18
1
3
0
5
0
0
27
9
1
0
1
11
3
1

9
24
23
14
0
20
17
4
2
1
14
0
0
1
0
0
0
3
0
8
32
0
4
6
8
2
2
0
3
1
1
33
19
2
0
0
20
2
1

10
52
27
15
0
20
20
9
1
1
11
0
0
3
0
0
0
2
1
7
40
0
4
4
13
2
5
1
3
0
1
39
11
1
0
0
13
2
1

10

21

41

33

52

67

105

124

99

Hoogste aantal hazen per telronde.

BIJLAGE 3. VOGELWAARNEMINGEN VAN FRANS PARMENTIER TIJDENS VELDWERK VOORJAAR 2022.
8
fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
ooievaar
grauwe gans
grote Canadese gans
kleine Canadese gans
brandgans
nijlgans
bergeend
smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
zomertaling
slobeend
tafeleend

kuifeend
bruine kiekendief
buizerd
torenvalk
fazant
waterral
waterhoen
meerkoet
scholekster
kleine plevier
kievit
kemphaan
bokje
watersnip
grutto
wulp
tureluur
kokmeeuw

stormmeeuw
kleine mantelmeeuw
zilvermeeuw
visdief
holenduif
houtduif
Turkse tortel
koekoek
gierzwaluw
boerenzwaluw
graspieper
witte kwikstaart
winterkoning
blauwborst
merel
kramsvogel
snor
rietzanger

kleine karekiet
braamsluiper
grasmus
zwartkop
tjiftjaf
fitis
pimpelmees
koolmees
ekster
kauw
zwarte kraai
spreeuw
huismus
putter
kneu
rietgors
halsbandparkiet
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VERENIGING
ONGESCHONDEN
BEHOUD WESTZIJDERVELD
VERENIGING ONGESCHONDEN
BEHOUD
WESTZIJDERVELD
BIJLAGE 2. WINTERTELLING 2021-2022 WESTZIJDERVELD ZUID (OP BASIS GEGEVENS VAN COR WOUDA)
soort

sept.

okt.

aalscholver

26

grote zilverreiger

8

blauwe reiger

12

fuut

knobbelzwaan

nov.

dec.

jan.

3

4

3

1

2

22

20

5

17

18

6

4

2

2

4

13

5

3

10

9

14

25

8

1483

972

1185

58

47

25

5

5

2

<1

1

kolgans
grauwe gans
Canadese gans

1133

1139

1

18

gemiddeld

1198

brandgans
nijlgans

34

55

68

61

111

66

soepgans

15

17

14

11

14

14

2

<1

bergeend
smient

34

610

552

712

832

548

krakeend

149

37

182

54

290

142

wintertaling

35

27

52

94

43

50

wilde eend

26

14

76

72

53

48

6

2

2

2

3

2

soepeend
slobeend

2

5

buizerd

5

1

4

3

4

3

torenvalk

1

2

2

1

1

1

fazant

2

6

2

2

2

waterhoen

4

3

6

16

16

9

meerkoet

55

93

156

135

123

112

662

450

611

23

393

goudplevier

<1

1

kievit

221

watersnip

4

kokmeeuw

135

stormmeeuw

1
104

121

71

194

6

4

9

4

1

<1

kleine mantelmeeuw

2

zilvermeeuw

29

23

5

69

25

49

29

26

123

63

houtduif

89

witte kwikstaart

1

tapuit

1

<1
<1

Kramsvogel

21

21

8

ekster

6

5

5

11

1

6

kauw

24

21

13

81

28

33

zwarte kraai

17

15

28

7

7

15

spreeuw
totaal
aantal soorten
totaal aantal soorten

310

284

595

320

165

335

2210

3269

3630

3893

3216

3244

25

28

27

30

33

29
38

9
22

