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Van de redactie. 
Wij wilden af van de onpersoonlijke titel Kwartaalbericht. Daarom grijpen we 

terug op de vorige naam van ons blad, ook al wordt er geen inkt meer gebruikt. 

We zijn benieuwd naar uw reacties. 

 

Cor Wouda, Theo Willemsen.
 

Inhoud van deze Inktzwam: 

Blz 2 Van de redactie 

Blz 3 Van de Hoofdmedebestuurder 

Blz 4 De Wijkermeer    De plantenwerkgroep 

Blz 7 Open dag kalverpolder 

Blz 8 De Kooiakkers 

Blz 13 Uit de oude doos 

Blz 15 De vlinderwerkgroep 

Blz 19 Westzanerpolder Zuid tellingverslag boer Jan Rutte 

 

 

Colofon 

KNNV  
afdeling Zaanstreek-Waterland KvK nr: 77609190 

E-mail: secretaris@zaanstreek.knnv.nl  Website: www.knnv.nl/zaanstreek 

Postadres: Stuiverakker 12      www.facebook.com/veldbiologieZaanstreek 
1541 VS Koog aan de Zaan    www.instagram.com/knnv_afd_zaanstreek 
Bankrekening:  NL02 INGB 0004 0104 49 t.n.v. KNNV Afd. ZaanstreekV 

  

mailto:secretaris@zaanstreek.knnv.nl
http://www.knnv.nl/zaanstreek


      

 | 3  
  

 

Van de Hoofd-medebestuurder. 

 

Want voorzitter is zo’n zwaar woord. We “doen” het met het hele bestuur, 

coördinatoren en leden. 

Daarom hebben we de jaarvergadering op de rails gezet, om ons te 

verantwoorden en om de leden de gelegenheid te geven om elkaar te 

ontmoeten, van gedachten te wisselen en op- en aanmerkingen te maken over 

onze jaarstukken. ( Opm red.: Dit betreft de stukken over 2021. De 

jaarvergadering over 2022 zal als vanouds weer in februari/maart 

plaatsvinden.) Ook zullen we nog terugkijken op onze tocht naar de 

Markerwadden. 

 

De afdeling Tilburg heeft 25 jaar 

onderzoek gedaan in het gebied De 

Kaaistoep. Het resultaat van dit 

onderzoek is een fraai lijvig 

boekwerk geworden. Op de 

vergadering zullen enkele 

exemplaren liggen ter inzage en 

eventueel te leen. 

Voor een vrolijke en interessante 

noot zal Nico Dekker van de 

Vlinderwerkgroep weer wat 

vertellen en laten zien over het 

afgelopen vlinderseizoen.

 

Veel leesplezier en hopelijk zien we jullie. 

Van een zwamneus: Ton Smit.
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De Wijkermeer. 

Misschien heeft u er al van gehoord, en anders bij deze. 

Wij (KNNV Zaanstreek, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar) zijn bezig om in de 

Wijkermeer meer biodiversiteit te realiseren. Afgelopen 5 jaar hebben we langs 

een stuk van De Kil een bloemrijke akkerrand gehad. Maar door vergrassing en 

het oprukken van riet hebben we de strook teruggeven aan de eigenaar. 

Nu zijn we met een ander stuk bezig, gelegen langs de voormalige wadgeul van 

De Kil. De Kil is het restant van een slenk van het Oerij, die door de Wijkermeer 

loopt naar het Alkmaardermeer. Voor dat stuk hebben we een concept 

beheerplan opgesteld. Het gaat om een stuk bloemrijk rietland en verpacht 

bouwland van een biologische boer, die daar onder andere klaver op verbouwt. 

Het stuk wordt door het Rijk van Rorik gepacht van het recreatieschap 

Alkmaardermeer. Het Rijk van Rorik is een club die bezig is met zoiets als een 

Ruigoord en heeft een groententuin met een abonnement systeem. Met hen 

en met het beheerplan gaan we bekijken wie wat gaat doen met dit stuk. Voor 

wat financiële mogelijkheden zouden we bij het Van Zaanefonds kunnen 

informeren. 

Ton Smit.

De plantenwerkgroep 
.In de zomermaanden gaat de 
plantenwerkgroep naar buiten om 
daar zich te richten op het veldwerk.  
Hier de verslagen van een paar van 
deze excursies. 
 
De eerste buitenexcursie vond 
plaats op 14 juni. De groep ging naar 
het Kennemermeer waar rond die 
tijd veel interessante planten in 
bloei staan. Onder een stralend 
zonnetje betraden we het terrein 
rond dat meer. 
 

 Moeraswespenorchis   
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In het begin troffen we diverse rietorchissen aan. Echter al snel kwamen meer 
orchideen in beeld zoals de groenknolorchis, de honingorchis, de bijenorchis, 
de bijenorchis, de moeraswespenorchis, de vleeskleurige orchis.  
 
Hoewel het hondskruid volgens mede plantenspeurders wel in bloei zou staan, 
hebben wij deze niet gevonden. Doch dit gebied is niet alleen gezegend met 
vele orchideen ook andere interessante planten groeien binnen deze biotoop. 
We waren nog iets te vroeg om de parnassia in bloei te kunnen zien. Maar het 
geluk was met ons, een paar van die plantjes stond toch al in volle bloei. Op 
meerdere plekken bloeide de gewone vleugeltjesbloem, nachtsilene, 
oorsilene, moeraskartelblad, zeeraket, duizendguldenkruid, teer guichelheil. 
Al die bloeiende planten lieten een waaier aan kleuren zien. Enigszins verhit 
door de toch wel warme zon maakten we zo rond 14.00 uur een eind aan onze 
rondtocht langs het Kennemermeer. Allen waren het mee eens dat het 
geslaagde dag was. 
 
Zaterdag 30 juli brachten we een bezoek aan de Buitenlanden in de 
Wijkermeer. Dit is een gebied waar we vaker aandacht aan gaan besteden, 
zoals in het stukje van de voorzitter is uitgelegd. Met o.a Zomerbitterling, 
Stijve ogentroost, Fraai duizendguldenkruid en Dubbelkelk weer een boeiende 
excursie. 

     Zomerbitterling   …,Dubbelkelk 
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Een andere excursie was de Stoepplantjesexcursie op vrijdagavond 26 
augustus. Rondom het oude stadhuis aan de Burcht en bij de sluis werd er met 
een groepje belangstellenden gezocht. Vooral de gasten waren erg verbaasd 
over het aantal plantjes dat te vinden was, al moest je soms wel door de knieën 
gaan Er was zelfs iemand van de KNNV afdeling Nijmegen aanwezig, onze eigen 
leden werden gemist.  
 

 
Kompassla 

 
Op zaterdag 8 oktober hebben we met aantal werkgroepleden bij Westzaan de 
dijk van de A8 en een deel van het Riettoppad verkend. Er stonden nog 23 
soorten in bloei en Dagpauwoog, Kleine vuurvlinder en Argusvlinder vlogen er 
nog rond. 
 
Ook onze kennis van vegetatieve planten werd flink opgefrist. In totaal zijn er 
70 plantensoorten gezien. 
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Open dag Kalverpolder 
 
Elk jaar wordt er een open dag in de Kalverpolder georganiseerd. Door corona 
was het echter twee jaar niet mogelijk maar nu dus weer wel! 
 
De stichting Kalverpolder regelde altijd vaartochten en de werkgroep 
Kooiakkers van de KNNV een rondleiding over het anders ontoegankelijke 
gebied de Kooiakkers. Dit jaar zag de Stichting af van aanmeren met de 
vaartocht bij de Kooiakkers. En dat hebben wij gemerkt in het aantal bezoekers, 
dat waren er dit jaar een stuk minder dan voorgaande jaren. Maar, al voor de 
starttijd kon Bert een geïnteresseerde toevallige passant rondleiden langs de 
uitgezette route over het eiland. Die route ging onder andere langs de 
honderden rietorchissen die er staan, langs de veldjes met ronde zonnedauw, 
de bitterzoet, veenpluis, en koningsvaren.   
Daarna genoten de bezoekers, waaronder aardig wat veldbiologie-experts, van 
onze Kooiakkers  
 

 
Zij bleven lang rondstruinen en 
fotograferen en napraten met Jacob en 
Albert. Zelf leerde ik voor eens en altijd 
het verschil tussen smalle- en brede 
stekelvaren. Op waarneming.nl zag ik 
dat er in ieder geval vijf soorten zegge 
waren genoteerd.    
 
En hiernaast de jongste deelnemer. 
Het was een geslaagde dag. 
 
Herman 
(foto’s: Marrianne van Gulik)  
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De Kooiakkers. 
 
Op de Kooiakkers wordt het jaar rond hard gewerkt om dit stukje grond 
geschikt te maken en te houden voor de gewenste flora en fauna. De 
zomermaanden behoren tot de drukste maanden om te zorgen dat die flora en 
fauna een kans krijgt. Het doel is dat de onderdrukte maar ook de 
onderdrukkende flora op een beheersbare wijze floreert. Het is dan interessant 
te horen hoe de vrijwilligers die zomermaanden zo hebben beleefd. Wat is hen 
opgevallen. Wat zijn de resultaten. Met die vragen in gedachte ben ik naar de 
Kooiakkers gegaan om daar de antwoorden te vinden.  
 
Op de eerste zaterdag in september trof ik naast de coördinatoren Els en 
Herman een aantal harde werkers aan. Els doet de coördinatie van het werk op 
de Kooiakkers en Herman doet meer de administratieve kant van het werken 
op de Kooiakkers.  
Ook de vorige coördinator Albert Van Scheers is vandaag aanwezig. Het kriebelt 
nog steeds die Kooiakkers; je kunt afscheid nemen van je coördinatorrol maar 
niet van de Kooiakkers. Bij aankomst zaten ze net te genieten van de koffie en 
bij de lunch was er zelfs soep.  
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’s Zomers worden de paden gemaaid en dat betekent opruimen van het 
maaisel, ook moet er altijd ongewenste boomopslag en bramen worden 
verwijderd. Na wat inleidend gepraat over en weer, kwam ik met de vragen. 
Voor Els waren die nog wat te vergaand, hier moest je toch iemand met 
ervaring voor hebben. En dat was Jacob. Met hem maakte ik een rondgang 
over de Kooiakkers. Al lopende kreeg ik uitleg over wat wel en minder, dan wel 
niet meer, groeide en bloeide hier op de Kooiakkers. Tevens werd uitgelegd 
welke onderdelen het meeste werk kosten.  
 
Het begin was gelijk al wat in mineur. De IJle zegge kon niet meer worden 
gevonden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door Haagwinde die dat stuk 
grond geheel overwoekerde. Dit stukje grond moest nog onderhanden worden 
genomen. Het is duidelijk dat die Haagwinde niet bepaald een geliefde gast is 
op de Kooiakkers. Mocht het onderhoud stoppen dan is de Kooiakkers snel 
begroeid met riet, bramen, elzen, haagwinde, en meer van die “pracht”.  
 
De Kooiakkers is een onderdeel van het veenweidegebied de Kalverpolder. Een 
gebied dat sinds de vroege middeleeuwen ontgonnen en in stand gehouden is 
door boeren. Beheer is in zo’n gebied onontbeerlijk. Je moet natuurlijk niet 
alles met de grond gelijkmaken om allerlei planten een kans te geven. Een 
compromis tussen de wilde en beheerde natuur zul je moeten nastreven. In het 
moerasbosje bijvoorbeeld worden alleen de paden onderhouden, maar verder 
gaat de natuur er zijn gang.  
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Over de lengte van de Kooiakkers zijn enkele brede paden gemaaid De paden 
worden afgewisseld door riet. Dit riet wordt met langere tussenpozen gemaaid 
en de tussen het riet groeiende braamstruiken en boompjes worden, als daar 
tijd voor is, zoveel mogelijk verwijderd. Uiteraard dient die wilde natuur wel in 
bedwang te worden gehouden want anders wordt de Kooiakkers binnen de 
kortste keren een monotoon moerasbos.  
 
Terug naar de rondgang over de Kooiakkers. Lopend door de meest oostelijke 
pad bloeien nog veel Kruipende ganzeriken met hun gele bloemetjes. Hier en 
daar zijn nog restanten van de Rietorchissen te bespeuren.  

 

 
  Rietorchis     Ronde zonnedauw 
Het zijn er wat minder dan verleden jaar, zo zegt Jacob, doch ze staan nu meer 
verspreid over de Kooiakkers. Wat daar de oorzaak van is, is niet duidelijk. De 
Ronde zonnedauw doet het goed; zeker dankzij het maaien heeft deze plant de 
kans gekregen zich goed te ontwikkelen. Andere planten als de Kleine 
watereppe en Waterzuring doen het ook goed. Verderop groeit een grote 
Hondsroos, waarvan de bottels worden gegeten door fazanten. 
 
Momenteel zit nogal veel werk in het zoveel mogelijk verwijderen van de 
elzenopslag en de Gulden roede. Ik hielp even mee. Als je eenmaal die planten 
ziet en ze vervolgens eruit trekt, lijkt het alsof je niets hebt gedaan want 
opeens zie je alleen maar elzen en Gulden roede. De grond is zo vruchtbaar dat 
zij snel kunnen woekeren. Daar speelt de stikstofdepositie ook een grote rol in. 
Niet alleen de bemesting van de omliggende weilanden maar ook de 
cacaofabrieken in de Zaanstreek zijn hier debet aan. Naar de ammoniakuitstoot 
van de cacaofabriek Aurora heeft het Tv-programma Pointer een onderzoek 
gedaan.  
 
Een andere plant die het dit jaar niet zo goed doet, is de Heemst. Met de 
nodige moeite kon tussen het vele riet een exemplaar nog worden gevonden.   
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Wie het gelukkig ook niet best doet is de Zwarte appelbes. De aanwezigheid 
van deze woekeraar wordt hier niet op prijs gesteld. Vorig jaar zijn er een paar 
uit het riet verwijderd dit jaar zijn ze niet aangetroffen. Het blijft echter 
opletten! Een van de attracties van de Kooiakkers is het Moerasviooltje. Ze zijn 
over het hele landje te vinden, ze blijven het goed doen. Inmiddels zijn ze al 
uitgebloeid doch op de grond kon je nog de blaadjes van deze viooltjes zien. En 
als je toch zo op de grond kijkt, kun je ook één van die kleine mooie rode 
paddenstoeltjes zien. 

          Vuurzwam 
 
Het zijn Vuurzwammetjes en ander soorten Wasplaatjes. Een leuk plantje dat 
vaak aan de bezoekers, veelal leerlingen van het St. Michaël college, wordt 
gegeven is Waterpeper. Als je op het blad kauwt ervaar je een scherpe 
pepersmaak.  
 
De Kooiakkers heeft een sterke band met de leerlingen van het St. Michaël 
college. Ieder jaar (dit jaar voor de tiende keer) komt de tweede klas, zo’n 200 
tot 250 leerlingen, op de Kooiakkers. Op bepaalde plekken staan dan 
nummerbordjes waar een deel van de leerlingen de genummerde plantjes of 
bomen en struiken moet determineren. Een andere groep leerlingen gaat 
slootje scheppen om het waterleven te bestuderen. In de buurt staan altijd wel 
vrijwilligers van de werkgroep Kooiakkers gereed om hen een handje te helpen 
en uitleg te geven.   
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De verbazing van de leerlingen is vaak heel groot. Sommigen vonden dat ze in 
een kort tijdbestek meer kennis opdeden dan een hele tijd op school. Dit hele 
spektakel duurt doorgaans drie dagen en wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Stichting Kalverpolder die met diezelfde leerlingen door 
de Kalverpolder vaart om het vogels te spotten.  

 
Er is een sloot gegraven parallel aan 
een pad en ook een paar vijvertjes. In 
het voorjaar zwommen er opvallend 
veel kikkervisjes en 10 Doornige 
stekelbaarsjes in. Zelfs een kleine 
snoek liet zich daar zien: slecht nieuws 
voor de stekelbaarsjes en de 
kikkervisjes. De snoek hebben ze niet 
meer gezien, maar het zal hen 
benieuwen wat de leerlingen van het 

Gevlekte witsnuitlibel        Michaël volgend jaar uit het water  
kunnen halen. Voorts zweefden kranswieren en puntkroos in het water. 
Kranswier impliceert dat het water schoon moet zijn.  
Boven het water vlogen veel libellen. Een vrouwtje libel was langs de oever 
druk doende met het afzetten van eitjes. Iets verder paarde al vliegend nog een 
libellenstelletje heel innig met elkaar.  
 
De bomen stonden er goed bij hoewel de essentakkenziekte flink om zich heen 
heeft geslagen. De schimmel Vals essenvlieskelkje was hiervan de oorzaak. De 
dode essen zullen door Staatsbosbeheer worden verwijderd. Bij toeval troffen 
we een nieuwe Es aan die al flink was gegroeid en geen ziekteverschijnselen 
had. Zo rond het middaguur keerden we weer terug bij het startpunt. 
 
De activiteiten van de werkgroep voldoen in feite aan alle doelen van de KNNV. 
Men vermeerdert en verspreidt kennis (en ervaring) onder de leden en niet-
leden. Tevens zorgt zij voor het aankweken van belangstelling voor en liefde tot 
de natuur bij leden en niet-leden. Ook draagt zij bij aan de natuur- 
landschapsbescherming in de ruimste zin. Chapeau.  
Verder wil ik Jacob bedanken voor de rondleiding en informatie die hij gaf. En 
de aangeboden courgettesoep smaakte prima. 
 
Theo Willemsen.  
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Uit de oude doos, 2006 Paddenstoelenexcursie Castricum.  

 
We gaan terug naar het jaar 2006. Zo in het najaar werd altijd een van de 
jaarlijkse tradities van onze afdeling gehouden. Dit betrof het determineren van 
paddenstoelen in Castricum. Het aantal deelnemers was veelal rond 7 a 10 
deelnemers. Ook in 2006 werd deze traditie eer aangedaan.  
Hier volgt een verslag van Jacob Butter waarin hij ook vertelt over een 
wereldprimeur. 
 

Met zeven leden liepen we op 7 oktober vorig jaar ons traditionele 

paddenstoelenrondje in Castricum. Het was een plezierige dag, die regenachtig 

begon maar alras zonovergoten verliep.  

Na even in de fietsenstalling een goed heenkomen te hebben gezocht voor een 

regenbui, gingen we op pad. Brr.... er stond nog een koude wind ook. Nog 

voordat we in het beukenlaantje aangekomen waren, scoorden we onze 

Afgeplatte stuifzwam (Vascellum pratense), hij bleek nog niet op onze lijst te 

staan. 

 

De tweede soort die we ontdekten, was ook al nieuw voor de lijst: de Geaderde 

leemhoed (Agrocybe rivulosa). Tot een paar jaar geleden was deze soort nog 

volstrekt onbekend. Hij is voor het eerst in Nederland beschreven en was daarbij 

dus meteen de wereldprimeur. Tegenwoordig kun je deze paddenstoel 

regelmatig op snipperhopen vinden, ook in de Zaanstreek.  

 

Last van de september-droogte 

Dit was een flitsende start van de dag, maar toch hadden we het idee dat het wat 

aantal gevonden soorten geen superdag zou worden. September was gortdroog 

geweest en de nattigheid van dit moment zou vast nog niet voldoende tot de 

zwamvlokken zijn doorgedrongen. De kletsnatte maand augustus was wel een 

topmaand voor paddenstoelen, maar vandaag moesten het maar afwachten. De 

excursie werd inderdaad een ware paddenstoelenspeurtocht. We misten meteen 

al 'onze' grote parasolzwammen (Macrolepiota procera) en ook de reuzenbovist 

(Langermannia gigantea) was niet present. Wel vonden we twee soorten 

aardster, de Gekraagde aardster (Geastrum triplex) en de Gewimperde 

aardster (Geastrum fimbriatum), altijd leuk. Onder de beuken kregen we nog 

een paar buitjes te verduren, maar daarna werd het prima weer. Gebukt 

beschutting zoekend onder diezelfde beuken viel het oog op de kleine sliertjes 

van het Beukendopgeweizwammetje (Xylaria carpophila). 
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 Dit jaar hebben we ook weer Echt judasoor (Hirneola auricula-judae) 

kunnen aanstrepen. 

 Dit is een zeer 

algemene soort, die, 

opmerkelijk genoeg, 

nog slechts 4 maal 

genoteerd is 

gedurende de 23 jaar 

dat we ons rondje 

Castricum doen.  

De grappige flapjes, 

sommigen lijken echt 

op oren, groeien bij 

voorkeur op vlier-

takken maar ook op 

ander hout kun je ze 

vinden. 

 

 

       Judasoor 

Geringe aantallen 
Het viel op dat van de meeste paddenstoelen de aantallen gering waren. Scherpe 

collybia's (Collybia peronota) stonden er wel veel en ook Bundelcollybia's 

(Collobia confluens). Ook het Gewone meniezwammetje (Nectria 

cinnabarina) zagen we dit jaar volop, terwijl we er vorig jaar tevergeefs naar 

gezocht hebben. Datzelfde gold voor de Gewone zwavelkop (Psilocybe 

fasciculare var. Fasc.). Het was ook leuk dat we de Biefstukzwam (Fisulina 

hepatica) na vijf jaar weer konden noteren. Zo ook de Streepsteelmycena 

(Mycena polygramma) en de Witte eikenbladmycena (Mycena 

polyadelpha). 

 

Het totaal aantal gevonden soorten bedroeg 82. Het gemiddelde aantal over de 

laatste 10 jaar is 88,6, met als dieptepunt 1998: 50 soorten en als hoogtepunt het 

jaar erna met 114 soorten. Ondanks het feit dat we in 2006 qua aantal iets onder 

het gemiddelde gescoord hebben, hebben we toch weer vijf nieuwe soorten aan 

onze lijst kunnen toevoegen. Behalve de reeds genoemde Afgeplatte stuifzwam 

en de Geaderde leemhoed, zijn dat de Fijnplaatrussula (Russula densifolia), 

het Kleverig koraalzwammetje (Calocera viscosa) en de Roze raspzwam 

(Steccherinum ochraceum 
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De vlinderwerkgroep 
 
De zomer loopt weer op zijn einde dus een mooi moment om met Nico Dekker 
de coördinator van de Vlinderwerkgroep de resultaten van vlinder- en 
libellentellingen van deze zomer door te nemen. Let wel: de vlinder- en 
libellentellingen gaan nog even door. Dus met kleine afwijkingen in de 
resultaten moet nog rekening worden gehouden.  
 
Eerst even wat opviel deze zomer. De dagvlinders zijn in aantallen ongeveer 
gelijk gebleven ten opzichte van een gemiddelde zomer , echter de 
verscheidenheid was iets minder. De gehakkelde aurelia, het landkaartje en 
bruin blauwtje kwamen relatief meer voor. Aan de andere kant werden het 
oranjetipje, de distelvlinder en de dagpauwoog minder dan normaal 
aangetroffen. Uiteraard kunnen daar veel verklaringen voor worden gevonden. 
Denk maar aan de weergesteldheid, de juiste plek en tijd, aan of afwezigheid 
van nectar, zichtbaarheid, etc.  
 
De tellingen van de dagvlinders houdt 
Nico bij op lijsten. In 't Twiske is een 
aantal routes uitgezet. Per route 
worden de aantallen vlinders per 
sectie (het aantal secties varieert per 
route; zo heeft de Hommelroute 7 
secties) en per soort genoteerd. Op 
een van de lijsten staat bijvoorbeeld: 
atalanta 1, bruin zandoogje 14, 
distelvlinder 1, diverse koolwitjes 6. 
Tevens noteert Nico de lucht-

vochtigheid, temperatuur, wolkendek en 
windkracht van die dag. 
   
De vlinders leven relatief kort. Wel zorgen ze er voor dat via levenscycli het 
leven aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Aan het einde van de 
zomer leggen de vlinders nog hun laatste eitjes waar dan nog de rupsen 
uitkomen die daarna verpoppen en uiteindelijk te evalueren tot vlinders. Dit 
zijn de laatste nieuwe vlinders voor de winter. Als de temperatuur omlaag gaat 
zoeken deze vlinders een geschikte plek om te overwinteren. In het voorjaar 
begint met hen weer de volgende levenscyclus. 
  

Gehakkelde aurelia 
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Vanwege de droge en warme zomer van dit jaar waren veel planten al vroeg 
uitgebloeid waardoor nauwelijks tot geen nectar meer wordt geproduceerd. 
Vele vlinders die normaal nog (de laatste) eieren zouden leggen slaan dit nu 
over. Zij maken zich nu op voor de overwintering. Vandaar dat je vlinders als 
dagpauwoog, kleine vos, atalanta nu amper meer ziet. Alleen de Koolwitjes 
laten zich nog goed zien. Zij gebruiken andere nog bloeiende planten voor de 
nectar. Overigens liet zich onlangs de argusvlinder (7 in totaal) nog zien. En niet 
alleen deze maar ook de kleine vuurvlinder  en het icarusblauwtje kwamen 
toch nog relatief veel voor.  
  

     Argusvlinder 
 
Niet iedere vlinder blijft achter in Nederland. Vlinders als de oranje 
luzernevlinder, de distelvlinder en de gamma-uil leggen grote afstanden af om 
in warmere gebieden zoals Spanje en landen in Afrika te overwinteren. Die 
afstand leggen ze binnen een leven af. Echter als ze in het voorjaar weer naar 
het noorden terugkomen doen ze daar vaak meerdere levenscycli over. 
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In dezelfde wandeling voor de vlinders worden ook de libellen geteld. Er zijn dit 
seizoen relatief veel libellen aangetroffen en geteld. Een paar viel extra op door 
hun ruime aanwezigheid te weten de vuurlibel en de sierlijke witsnuitlibel. Net 
als voor vlinders is de aanwezigheid van de verschillende soorten en aantallen 
afhankelijk van de biotoop, het weer, voedsel, etc. Ook van deze tellingen 
houdt Nico lijsten bij.  
Alle tellingen van de dag- en nachtvlinders worden doorgegeven aan de 
Vlinderstichting.  
 
Wat tref je zo aan op een tellijst van libellen. Neem bv. de tellijst van 25 juni. 
Op die dag werden 21 Lantaarntjes geteld, 17 azuurwaterjuffers, 9 variabele 
waterjuffers, 21 bloedrode heidelibellen, 11 bruinrode libellen, 12 
bruin/steenrode heidelibellen (geen hybride vorm, maar verzamelnaam 
wegens geen goede determinatie),3 vuurlibellen, 3 vroege glazenmaker, 5 
grote keizerlibellen, 8 viervlekken en 7 gewone oeverlibellen.  
 
 

    Sierlijke witsnuit libel     Vuurlibel 
 
Het tellen beperkt zich niet alleen tot vlinders en libellen ook de hommels 
worden geteld. Eerst werden deze in zijn algemeenheid geteld maar nu ook per 
soort. Op de Hommelroute telden de deelnemers 7 hommels die tot de 
aardhommelgroep behoren, 11 steenhommels, 6 akkerhommels en een drietal 
onbekende soorten. Ook deze aantallen wordt aan de Vlinderstichting 
doorgegeven.   
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Op bepaalde dagen wordt in de avond en nacht nachtvlinders geteld. Die 
tellingen vinden zo rond de nieuwe maan op de Kooiakkers plaats, want bij 
volle maan is er te veel concurrerend licht.  Vooraf wordt een laken gespannen 
die door een lamp wordt verlicht. Zodra het donker is, komen vrij snel veel 
nachtvlinders maar ook andere insecten op het laken af. Gedurende al die 
avonden en soms ook nachten heeft de werkgroep best veel nachtvlinders in 
aantallen en soorten aangetroffen. Daarbij konden ze de tweekleurige uil en 
zesstreepuil als nieuw op de lijst noteren. Ook noteert Nico al deze aantallen 
per gebied (Kooiakkers of in de tuin van Nico), per datum en per soort op een 
tellijst.  
 
Het aantal bezoekers dat aan de dagtellingen meedoet, varieert van een paar 
(veelal Bart en Tineke) tot soms 6 a 8 deelnemers waaronder ook vaak leden 
van IVN. De nachttellingen wordt gemiddeld wat beter bezocht dan de 
dagtellingen. 
  
Al die activiteiten leveren een goede bijdrage aan de KNNV doelstellingen zoals 
het verbreiden van kennis, het aankweken van de belangstelling voor en liefde 
tot de natuur voor de eigen leden doch ook voor belangstellenden buiten de 
vereniging.  
 

 
 Bruin zandoogje     Kleine vos 
 
Buiten deze activiteiten waar leden en niet-leden bij zijn betrokken doet Nico 
op individuele basis ook mee aan het landelijk meetprogramma van de 
Vlinderstichting. In dit geval maakt hij tellingen van de nachtvlinders. Hiertoe 
maakt hij gebruik van zogenaamde led-emmers. In zo'n emmer wordt een 
ledlichtlamp met blauwlicht geplaatst. Een of meerdere van die emmers plaatst 
hij buiten op bepaalde plekken. De volgende dag telt hij de vlinders naar soort 
en aantal. Het is geen uitzondering dat de aantallen de honderd overschrijden.  
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 De tellingen geeft Nico door aan het Meetnet van de Vlinderstichting. Daarbij 
informeert hij het Meetnet over de plek waar de emmer is geplaatst (via 
coordinaten), de temperatuur aan het begin en einde van de meting, idem voor 
het wolkendek, de windkracht en de luchtvochtigheid. Hier wat informatie over 
wat Nico zoal doorgeeft aan het Meetnet van de telling per 29 augustus j.l.  
De temperatuur: 19/16 graden, luchtvochtigheid 75%/80%, bewolking 6/8 tot 
2/8 (0 is onbewolkt en 8/8 is geheel bewolkt), windkracht 2. Daarna volgt de 
opsomming van de vangst naar soort en aantal. Zoals huismoeder 1, kleine 
beer 1, gewone bandspanner 4, kleine rietvink 1, brandnetelmot 3, enzovoorts.  
 
Naast al die insecten beheert Nico ook wat eilandjes in het Varkensland. Wat 
jaren geleden had hij daar de Veenorchis ontdekt. Een relatief zeldzame 
orchidee. Een paar jaar hiervoor telde hij er ruim 400, maar vorig jaar nog maar 
drie en dit jaar niet een.  
Gelukkig trof hij wel een paar Welriekende nachtorchissen aan waar met name 
de Pijlstaartvlinder op afkomt. Daarnaast zag hij een aantal Purperreigers dat 
zich in het Varkensland had genesteld. En natuurlijk ontdekte hij ook een aantal 
Roerdompen.  
   
Onlangs is een artikel in het Noordhollands dagblad van 29 augustus 
verschenen over het tellen van nachtvlinders op de Kooiakkers. In dat artikel 
beschrijft de reporter zijn ervaringen tijdens een telling van nachtvlinders op de 
Kooiakkers. Het is duidelijk dat de reporter op zijn tenen moet lopen om 
enerzijds Nico's verhaal te kunnen vastleggen en anderzijds te kunnen 
begrijpen wat allemaal zich aan het verlichte laken aan nachtvlinders en andere 
insecten vastklampen. Een beetje jammer dat de reporter wel onze afdeling 
noemt doch vergeet te melden dat dit een onderdeel is van de KNNV. Al met al 
maakt het ons trots om Nico Dekker als lid van onze afdeling te mogen hebben. 
 
Theo Willemsen
 

Westzaner polder zuid. 

 
In dit natura 2000 gebied werkt de boer Jan Rutte al jaren op zijn land met veel 
aandacht voor de biodiversiteit. Zelfs voor hem is het stikstofgebeuren een 
bedreiging voor het voortbestaan van het boerenbedrijf, terwijl het onmisbaar 
is voor de instandhouding van het gebied. Al een aantal jaren worden de 
weidevogels gemonitord en in het winterseizoen worden de watervogels en 
andere geteld voor de SOVON. Een boeiend overzicht is hier weer van gemaakt. 
Daarmee sluiten we deze Inktzwam af.  
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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 West-
zijderveld. 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 BMP-

methode 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 resul-

taat. Hieronder bespreken we apart de meest belangrijke of markante soorten. 

Scholekster. De schol-

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 woon-

wijk gebroed. De soort 

was van 2014 tot en met 

2019 stabiel met onge-

veer 16 paar, maar is sinds 

2020 op een lager niveau 

van ongeveer 10 paar be-

land (figuur 1). Eind juni 

2022 waren er nog drie pa-

ren 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 te-

rugval in 2021 heeft de kie-

vit zich in 2022 met maar 

liefst 52 broedparen zeer 

goed hersteld. Gevolg is dat 

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

moedelijk 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 schat-

ting dat minimaal 30 van de 52 paren uiteindelijk pullen hebben voortgebracht, een heel mooi resultaat.  

 

Grutto. De grutto heeft 

zich met 27 broedparen 

weer enigszins hersteld ten 

opzichte van 2021, toen er 

slechts 24 waren.  Deson-

danks is de trend sinds 2014 

dalende (figuur 2). Half mei 

hadden elf paren pullen en 

lagen er nog vier nesten. 

Begin juni waren al een aan-

tal vliegvlugge pullen ver-

trokken, maar liepen nog 

een tiental paren met pul-

len rond. Eind juni waren ze 

allemaal weg. Naar schat-

ting hebben in totaal minimaal 15 van de 27 broedparen pullen gehad. Met een broedsucces van 56 procent is 

dat net voldoende (tabel 1). 

 

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. 

Figuur 2. Het verloop en de trendlijn van het aantal broedparen van grutto en 
tureluur tussen 2014 - 2022. 
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Wilde eend. Het 

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 to-

men zien rond-

zwemmen. 

 

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

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 ge-

zien.  

Slobeend. Na het 

bescheiden aantal 

broedparen van de 

slobeend in 2020 en 

2021 heeft zich in 

2022 met negen 

paar een flink her-

stel voorgedaan. 

Dat heeft de da-

lende trend over de 

hele periode een 

stuk afgezwakt (fi-

guur 4). In juni heb 

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 zomerta-

lingen in het gebied. Maar toen half mei er nog één woerd achtergebleven was en die zelfs begin juni alarme-

rend rondvloog, werd het duidelijk dat er sprake was van een broedgeval. Met succes, want eind juni zwom er 

een vrouwtje met pullen rond.  

Figuur 3. Het verloop van het aantal broedparen en trendlijn van krakeend en 
wilde eend sinds 2014. 

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

voorgaande jaren is het 

gebied aantrekkelijk voor 

doortrekkende winterta-

lingen. Zijn er tijdens de 

eerste ronde nog negentien 

paren geteld, bij de tweede 

ronde waren het er nog ze-

ven, terwijl half mei het 

laatste vrouwtje wel broed-

gedrag 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. 

Rietvogels. Met 

de rietzangvogels 

gaat het wel goed. 

De rietzanger (39 

territoria) beleefde 

wederom een top-

jaar, terwijl zowel 

de rietgors (13) als 

de kleine karekiet 

(11) een stap terug 

deden. Sinds 2014 

zitten al deze drie 

soorten in de lift 

(figuur 5). Leuk was 

dat blauwborst, 

snor en waterral 

elk met één territo-

rium vertegen-

woordigd 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. 

Figuur 5. Het aantal territoria 2014 – 2022 van graspieper, rietzanger, rietgors en kleine 
karekiet met tredlijn. 

Foto 2. Wintertaling vrouw (foto Internet). 
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Watervogels. De 

meerkoet zit met 40 

broedparen nog 

steeds in de lift. Over 

de periode 2014-2022 

zien we dan ook een 

sterke toename van 

het aantal broedparen 

(figuur 6). Tenminste 

20 paren hebben jon-

gen gekregen. Het wa-

terhoen had met ze-

ven broedparen weer 

een goed jaar. Over de 

hele linie neemt het 

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 balt-

send. 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 inventarisatieron-

den 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.  

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 territo-

rium.  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, ta-

feleend, 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 kwik-

staart. 

Zoogdieren 
Met de hazen gaat het nog steeds goed. Met de begin april getelde dieren (99 stuks) waren ze wat minder tal-

rijk 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. 

Figuur 6. Het aantal broedparen van verschillende watervogels sinds 2014. 
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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 af-

name  dit jaar een gevolg is van de natte zomer van 2021. Van vossen heb ik alleen looppaadjes en uitwerpse-

len gezien. 

 

Orchideeën 

Langs de Gouw en op 

de oevers van de 

brede tussensloten 

zijn mooie overgangs-

zones (‘scharnierzo-

nes’) van het riet naar 

grasland. Daar treffen 

we in juni duizenden 

rietorchissen aan. Die 

staan ook in grote ge-

talen samen met bij-

enorchis en moeras-

wespenorchis op een 

schraal hooilandje. Dit 

perceeltje is een over-

blijfsel van een opho-

ging met zand voor 

stadsuitbreiding.  

 

Rietorchis. Het aantal rietorchissen kan jaarlijks behoorlijk fluctueren. Wat de oorzaak daarvan is, blijft on-

duidelijk. 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. 

 

 

 

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 bijenorchis-

sen 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 zui-

delijke deel van het Westzijderveld. In de afgelopen winter heeft hij door omstandigheden de maanden 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

rietorchis 1340 2140 450 1925 3520 4950 

moeraswespenorchis n.g. 2050 2310 3000 4500 5100 

bijenorchis n.g. n.g. ca. 30 ca.50 ca. 40 ca. 30 

Foto 3. Rietorchissen in een veentje aan de Gouw  
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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 waarge-

nomen, waaronder schaarse als knobbelzwaan (slecht 1 keer 1 exemplaar!), goudplevier en kramsvogel (bij-

lage 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 gewis-

seld. Waarschijnlijk kwam 

dat door de koude maand 

februari, toen de kieviten 

noodgedwongen naar het 

zuiden waren getrokken. 

Conclusies 
Na het voor de ‘echte’ 

weidevogels teleurstel-

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 kievi-

ten.  

 

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 zo-

mertaling 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 rietzan-

ger, 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 

 

Foto 4. Paartje krakeend (foto Ton Valk). 
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BIJLAGE 1. HET AANTAL BROEDPAREN/TERRITORIA 2014- 2022 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

scholekster 20 15 16 16 15 16 10 9 10 

kievit 40 49 42 54 40 48 51 24 52 

grutto 42 37 52 48 34 30 32 23 27 

tureluur 18 19 26 24 18 22 23 14 15 

watersnip 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

wilde eend 27 19 30 18 26 23 24 20 20 

krakeend 14 21 19 19 10 17 23 17 20 

slobeend 9 11 5 5 6 10 5 4 9 

zomertaling 0 0 0 2 0 2 2 2 1 

wintertaling 0 0 0 2 1 1 0 1 1 

kuifeend 20 12 15 16 7 8 13 14 11 

smient 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

veldleeuwerik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

graspieper 4 3 4 7 5 3 5 1 3 

gele kwikstaart 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

visdief 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

kokmeeuw 4 2 0 4 1 0 0 0 0 

fuut 0 0 1 1 2 1 2 3 2 

waterral 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

waterhoen 1 4 3 5 5 6 2 8 7 

meerkoet 13 24 27 23 21 34 34 32 40 

knobbelzwaan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

bergeend 5 3 1 2 3 3 3 4 4 

nijlgans 2 5 3 3 3 4 6 6 4 

grauwe gans 17 22 31 17 9 14 18 8 13 

grote Canadese gans 3 1 2 0 1 0 1 2 2 

brandgans 6 11 3 4 6 3 3 2 5 

kleine Canadese gans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

fazant 0 0 0 0 1 3 5 3 3 

roerdomp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

blauwborst 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

rietzanger 13 15 24 21 17 23 27 33 39 

kleine karekiet 7 9 6 9 10 11 9 19 11 

snor 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

bosrietzanger 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

baardman 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

rietgors 10 8 9 11 13 13 11 20 13 

witte kwikstaart 2 2 2 2 1 2 3 2 2 

boerenzwaluw 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

haas1 10 21 41 33 52 67 105 124 99 

 
1 Hoogste aantal hazen per telronde. 
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BIJLAGE 2. WINTERTELLING 2021-2022 WESTZIJDERVELD ZUID (OP BASIS GEGEVENS VAN COR WOUDA) 
 

soort sept. okt. nov. dec. jan. gemiddeld 

fuut 
 

3 4 3 1 2 

aalscholver 26 22 20 5 17 18 

grote zilverreiger 8 6 4 2 2 4 

blauwe reiger 12 13 5 3 10 9 

knobbelzwaan 
 

1 
   

 < 1 

kolgans 
   

14 25 8 

grauwe gans 1133 1139 1198 1483 972 1185 

Canadese gans 1 18 
 

58 47 25 

brandgans 
   

5 5 2 

nijlgans 34 55 68 61 111 66 

soepgans 15 17 14 11 14 14 

bergeend 
    

2 < 1 

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 

soepeend 
  

6 2 2 2 

slobeend 
 

2 5 
 

3 2 

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 

goudplevier 1 
    

< 1 

kievit 221 662 450 611 23 393 

watersnip 
 

4 
   

1 

kokmeeuw 
 

135 121 71 194 104 

stormmeeuw 
  

6 4 9 4 

kleine mantelmeeuw  2   1 <1 

zilvermeeuw 
 

29 23 5 69 25 

houtduif 89 49 29 26 123 63 

witte kwikstaart 1     < 1 

tapuit 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 310 284 595 320 165 335 

totaal 2210 3269 3630 3893 3216 3244 

aantal soorten 25 28 27 30 33 29 

totaal aantal soorten      38 
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BIJLAGE 3. VOGELWAARNEMINGEN VAN FRANS PARMENTIER TIJDENS VELDWERK VOORJAAR 2022. 

fuut kuifeend stormmeeuw kleine karekiet 

aalscholver bruine kiekendief kleine mantelmeeuw braamsluiper 

grote zilverreiger buizerd zilvermeeuw grasmus 

blauwe reiger torenvalk visdief zwartkop 

ooievaar fazant holenduif tjiftjaf 

grauwe gans waterral houtduif fitis 

grote Canadese gans waterhoen Turkse tortel pimpelmees 

kleine Canadese gans meerkoet koekoek koolmees 

brandgans scholekster gierzwaluw ekster 

nijlgans kleine plevier boerenzwaluw kauw 

bergeend kievit graspieper zwarte kraai 

smient kemphaan witte kwikstaart spreeuw 

krakeend bokje winterkoning huismus 

wintertaling watersnip blauwborst putter 

wilde eend grutto merel kneu 

zomertaling wulp kramsvogel rietgors 

slobeend tureluur snor  

tafeleend  kokmeeuw rietzanger halsbandparkiet 
 

 

Foto 5. Open dag op boerderij fam. Rutte 


