Jaarverslag Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland 2020
De vereniging telde eind 2020 in totaal 234 leden: 184 leden, 34 dubbelleden en 16 jeugdleden. Het
bestuur bestond uit Hans Stapersma (voorzitter), Arie Dekker (secretaris), Renie van der Werf
(penningmeester), Micha de Heus, Hans Schekkerman en Piet Admiraal. Door de coronabeperkingen zijn
er slechts 4 vergaderingen gehouden en wel op 3 maart, 25 juni, 8 september en 3 november. Die laatste
vergadering was onze eerste digitale vergadering met behulp van het programma Teams.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar kon eerst wel en toen uiteindelijk door Corona toch
geen doorgang vinden. De najaars ALV hebben we op 18 november digitaal gehouden. Met 17 leden, een
iets lagere opkomst dat we met de fysieke ALV’s gewend zijn, konden we de agenda afwerken. De lezing
die normaal na de ALV volgt kon natuurlijk niet doorgaan maar de ervaringen met het Zoom programma
zijn zodanig goed dat we overwegen die lezing alsnog via Zoom aan de leden aan te bieden.
Het jaar 2020 kenmerkte zich door allerlei beperkingen vanwege de coronarisico’s. Lezingen en excursies
moesten vaak worden afgelast, overleg met gemeenten en andere samenwerkingsverbanden konden
fysiek vaak geen doorgang vinden en werden digitaal gehouden. Gelukkig kon veel tel-, ring- en
inventariseerwerk met gepaste maatregelen wel doorgaan. Toch hoopt het bestuur dat we het corona virus
snel de baas worden en alles weer snel terugkeert naar een meer normale situatie waarin leden op wat
voor manier dan ook weer samen op kunnen trekken.
Uitbreiding werkgebied oostkant A9. Eind 2020 heeft de VWG besloten haar werkgebied iets uit te
breiden ten oosten van de A9. In overleg met Vogelwacht Zaanstreek en Vogelwerkgroep Alkmaar e/o is
vastgesteld dat 1. de Westwouder polder echt tot ons werkgebied behoort en 2. de VWG de "taartpunt" A9N8-Busch en Dam/Groenedijk/Zeedijk-Noordzeekanaal erbij neemt. Een van de consequenties is de
mogelijke aansluiting A8/A9 echt een RO bedreiging is die (deels) in ons werkgebied ligt.
Winterkoning.
Na de digitaliseringsstart in 2019 heeft een paar rondjes bellen en schrijven begin dit jaar het aantal leden
dat de Winterkoning digitaal wil ontvangen in 2020 tot ruim 200 getild. We laten nu nog maar 35 á 40
zwartwit Winterkoningen op papier drukken, de structurele kostenbesparing bedraagt nu al zo'n 2000 euro
op jaarbasis! Een bijkomend voordeel is dat we nu ook van vrijwel alle leden een correct telefoonnummer
en een email adres hebben hetgeen communicatie van verenigings-nieuws en informatie enorm veel
makkelijker maakt. De redactie heeft er overigens wel behoorlijk veel meer werk aan omdat het Word
document voor de drukker niet zonder meer geschikt is voor digitale verzending. De lengte van het
document is nu ook veel minder een punt, hoewel de laatste Winterkoning daardoor bij de drukker in
ringband-vorm moest worden ingebonden omdat nieten niet meer mogelijk was bij deze omvang. Een
andere bijkomstigheid van zo weinig papieren Winterkoningen is ook dat het aantal "lopers" enorm is
teruggebracht; iedereen die deze klus kort of lang heeft gedaan voor de Vereniging - heel erg bedankt voor
jullie hulp in deze! Het bestuur beraadt zich overigens nog op een corona-proof manier om iedereen
hiervoor persoonlijk te bedanken. De Winterkoning zelf verscheen weer 2x4 keer in 2020 (4x op papier en
4x digitaal), dik of heel dik en netjes op tijd aan het begin van ieder kwartaal.
Er werden 21 Winterkoningen verspreid onder “collega VWG’s” en bibliotheken.
Tellingen / waarnemingen.
Leden van de VWG hebben ook in 2020 weer meegedaan aan broedvogelinventarisaties voor PWN, het
BMP-project en aan MUS-, PTT-, Live-Atlas-, midwinter- en slaapplaatstellingen, alle georganiseerd door
Sovon. De Corona-perikelen hadden hierop vrij weinig invloed. Trektellers registreerden 300 uur aan
zeetrek en 68 uur aan landtrek op de telposten bij Castricum aan Zee en in het Vogelduin.
Losse vogelwaarnemingen uit het werkgebied werden door veel leden ingevoerd in waarneming.nl. Na een
gestage en sterke stijging in 2003-2019 viel het aantal ingevoerde waarnemingen in 2020 met bijna 40%
terug tot 43600 en het totale aantal invoerders met 11% tot 1039 (waaronder dus ook veel niet-vwg-leden).
Omdat de daling het grootst in januari en februari was, dus nog voor de lockdowns, is de daling
vermoedelijk niet op Covid-19 terug te voeren. Het aantal dagen waarop waarnemers minstens één vogel
invoerden bereikte juist een record. Dat is wellicht te verklaren doordat het massale thuiswerken meer
mogelijkheid gaf voor een uurtje vogelen vooraf en ook leidde tot waarnemingen van achter het bureau of
tijdens een koffierondje.
In 2020 werden in ons werkgebied 262 inheemse vogelsoorten vastgesteld, één meer dan het gemiddelde
over de voorgaande vijf jaren. Er werd één voor de regio nieuwe soort vastgesteld: Havikarend. Andere

vastgestelde bijzonderheden waren Zwarte Rotgans, Strandplevier, Koereiger, Vale Gier, Lachstern,
Alpengierzwaluw, Zwarte Specht, Kleine Vliegenvanger, Radde’s Boszanger, Roze Spreeuw en Grauwe
Gors, en meerdere Pallas’ Boszangers, Blauwstaarten, en Bruine Boszangers. Bijzondere broedgevallen
(of minstens territoria) waren er van Nachtzwaluw, Grauwe Klauwier en Engelse Kwikstaart. Cetti’s
Zangers broedden voor het eerst op meerdere plekken in het werkgebied.
Samenwerking/overleg met PWN
Door de corona maatregelen kwam het reguliere en structurele overleg met PWN abrupt op een laag pitje
te staan. Pas in de tweede helft kwam dat overleg weer een beetje op gang. Hoofdonderwerp waren
ontwikkelingen op en rond het Strand en Strandplateau van Castricum. Daarnaast werden we (pas begin
december) geïnformeerd over de voorgenomen winterwerkzaamheden in het NHD) en op ad hoc basis
over een aantal lopende projecten (veranderingen Duin&Bosch en IJsbaan, veranderingen duinbeek voet
Papenberg, voorbereiding uitkijktoren Kruisberg). PWN gaf dit jaar extra aandacht aan vogels met een wel
heel bescheiden bijdrage van de Vogelwerkgroep. In oktober organiseerde men een week rond de
vogeltrek waarbij de Vogelwerkgroep een lezing verzorgde. De Vogelwerkgroep nam het initiatief om
samen met Tata Steel en PWN te kijken naar kansen voor vogels op het Tata Steel terrein. Dat leverde een
lange lijst met mogelijkheden op die in 2021 nog wel een vervolg moeten krijgen. Tot slot verraste PWN
iedereen eind 2020 met een concreet plan voor natuurontwikkeling op de Zanderij-Noord te Castricum. De
Tennet-natuur-compensatie-gelden vanwege N2000-ingrepen in Wijk aan Zee zorgden plotseling voor een
enorme kans. Alle seinen staan nu op groen om deze natuurontwikkelingen ook echt te realiseren. Naast
dit structurele overleg was er ook op operationeel niveau (denk bv aan vinkenbaan en roofvogelaars) goed
overleg met PWN.
Het Vogelringstation Castricum
Het jaar 2020 was voor VRS Castricum een gemiddeld jaar. Er werden op 204 dagen in totaal 13.640
vogels verdeeld over 116 soorten van een ring voorzien. In totaal werden 1348 vogels terug gevangen
waarvan de ring werd gecontroleerd. Dit betroffen 1287 eigen terugvangsten, 51 controles van andere
ringbanen in Nederland en 17 controles van buitenlandse ringen.
Er werd deelgenomen aan verschillende onderzoeksprojecten. Vogels werden bemonsterd voor zoönoseonderzoek, er werd een pilot gestart om vogels uit te rusten met zenders van het MOTUS-project. Voor een
onderzoeksproject uit Frankrijk werden Bladkoninkjes uitgebreid gefotografeerd om naar de leeftijd van
doortrekkers te kijken, er werden veren verzameld voor DNA-onderzoek en Rosse Grutto’s werden zoals
ieder jaar gekleurringd in samenwerking met het NIOZ.
Vanwege het corona-virus werden geen excursies ontvangen. Op aanvraag van het vogeltrekstation
hebben we in 2020 één examen voor het ringersexamen afgenomen (kandidaat geslaagd). Er werden
diverse jaarrecords gevestigd (hoogst aantal gevangen van een soort in één jaar): Beflijster (23), Bokje
(26), Cetti’s zanger (44), Grote Karekiet (4), Houtsnip (27), Putter (73), Ransuil (3), Roodborsttapuit (89) en
Snor (17).
Leuke, niet alledaagse en zeldzame vangsten waren: Blauwstaart (3), Raddes’ Boszanger (2), Bruine
Boszanger (3), Pallas’ Boszanger (4), Bladkoning (63), Waterrietzanger (3), Kerkuil (1), Grauwe Klauwier
(1) en Roodmus (1).

Werkgroep Lezingen en excursies.
Het jaar 2020 stond in het teken van de Corona pandemie. Dat betekende dat excursies en lezingen vaak
niet door konden gaan. Alleen in het eerste kwartaal en in de vrijere lente/zomertijd zijn er lezingen en
excursies gehouden waarbij de geldende coronamaatregelen uiteraard gerespecteerd werden.
Van de 13 geplande excursies konden er 5 doorgaan. Twee van de 5 excursies werden i.v.m. het slechte
weer uitgesteld en later alsnog gehouden. De gemiddelde opkomst, inclusief de excursieleider was 8,8. De
ad hoc excursie naar de nachtzwaluwen kon doorgaan met 11 deelnemers.
De 3 lezingen, alle in het eerste kwartaal, werden goed bezocht, er waren in totaal 203 bezoekers
(gemiddeld 67,6 per lezing) waarvan 111 leden en 92 niet-leden.
Het geplande weekend in oktober naar Texel ging niet door en is verplaatst naar oktober 2021.

Werkgroep Publieksactiviteiten
Er waren drie gelegenheden waarop de VWG zich in het najaar publiekelijk vertoonde.
• Voor het landelijke EUROBIRDWATCH weekend begin oktober werd het publiek uitgenodigd een
kijkje te nemen bij het vogeltrektellen bij de strandopgang Bad Noord.

•
•

In het kader van de PWN vogelweek verzorgde Hans Stapersma een lezing over trekvogels
Getriggerd door de discussie over (ongewenste) randwegen in het Integrale Verkeersplan werd –
samen met St. Hooge Weide in en paginagrote advertentie in het lokale krantje kenbaar gemaakt
dat de VWG tegen deze randwegvarianten is.

Werkgroep Jongeren.
In het afgelopen jaar zijn er vanwege covid-19 helaas geen excursies voor jongeren geweest. Een aantal
jongeren heeft zich afgemeld als lid met als reden: geen tijd, verhuizing of vanwege de leeftijd waardoor het
aantal geregistreerde leden nu op 14 staat. Enkele jongeren hebben belangstelling getoond om lid te
worden als er weer excursies zijn. Gezamenlijke excursies kunnen niet, maar wat wel kan is dat ze zelf
naar buiten gaan om te vogelen. Om ze daarin een beetje te ondersteunen zijn er allemaal links naar
filmpjes en quizzen aan ze gemaild die gaan over vogels, moeilijk en makkelijk. Voor de belangstellenden:
Vogelquiz: https://www.vogelvisie.nl/quiz_beginner.php
Vogelgeluiden: https://youtube.com/watch?v=r4K6L9zD0Xk&feature=share
Online workshop: vogels op slaapplaatsen: https://youtube.com/watch?v=ZJo3KJwagXM&feature=share
Watervogels: https://youtube.com/watch?v=Dia4BpI9rO4&feature=share
Vogelgeluiden: herken 20 bosvogelgeluiden: https://youtube.com/watch?v=mfHwXmorsj0&feature=share
Determineren grote meeuwen? Deel 1: https://youtube.com/watch?v=AodW54Etrfc&feature=share
Determineren grote meeuwen? Deel 2: https://youtube.com/watch?v=4ziAfcuurNo&feature=share
Het jeugdlid Daan Sloog werd ‘jeugdverslaggever seizoen 2019-2020’. Met zijn mooie verslagen over
jeugdexcursies won hij de wisseltrofee: een bosuilenkast die door voorzitter Hans Stapersma werd
uitgereikt tijdens de opening van het jeugdvogelseizoen 2020-2021 op 22 augustus 2020 in Dorpshuis De
Kern in Castricum.
Werkgroep Ruimtelijke Ordening. De werkgroep bestond voor het grootste deel van 2020 uit 7 leden;
Peter Lechleitner bedankte tegen het eind van het jaar helaas vanwege andere activiteiten. Er is dus zeker
één vacature in de werkgroep. Corona drukte z'n stempel op zowel het aantal werkgroep-vergaderingen als
de ontwikkelingen in een aantal/vele dossiers.
Samenwerking. De Vogelwerkgroep heeft in 2020 uitdrukkelijker dan voorheen samenwerking gezocht met
andere partijen die vergelijkbare belangen hebben als wijzelf. We hebben actief opgetrokken met onder
andere "de Stichting met de Lange Naam", Stichting Duinbehoud, PWN, Vogelwerkgroep Alkmaar e/o,
Fietsersbond, Stichting De Hooge Weide, Platform Behoud Zanderij en Stichting Heilloze Weg.
Afslag A9. De Raad van State heeft het voorgestelde bestemmingsplan vernietigd, alleen al vanwege de
stikstof depositie effecten op N2000 gebieden. De betrokken overheden zijn vervolgens dit jaar bezig
geweest om e.e.a. weer te repareren met - niet onverwacht - weer stevige kostenoverschrijding als gevolg.
Het project zou initieel 28 miljoen euro moeten kosten, maar dat is nu opgelopen tot 46 miljoen!. In Heiloo
heeft de Raad die hogere kosten niet willen accorderen met als gevolg dat de wethouder die namens alle
Gemeenten de A9-kar trok, is afgetreden. Een pas op de plaats en een herbezinning op kosten en
mobiliteit post corona lijkt menigeen zinnig. In Castricum echter is de begroting met extra geld voor de
afslag zonder veel discussie gewoon goedgekeurd. In de Provincie zijn er inmiddels ook kritische vragen
gesteld over al dat extra geld. Wordt vervolgd.
Tata Steel. Samen met VWG Zuid-Kennemerland hebben we op verzoek van Tata Steel gesproken en
onderhandeld over een nieuwe beperkte ontheffing om meeuwen-overlast te kunnen bestrijden op hun
terrein. Tot ieders tevredenheid en in aanwezigheid van de Omgevingsdienst NH-Noord zijn nieuwe
voorwaarden geformuleerd. Op de rug van deze constructieve benadering van een "meeuwen-probleem"
hebben we - op ons voorstel met ook PWN daarbij - op het Tata Steel terrein gekeken naar "kansen voor
vogels". Laaghangend fruit waren een IJsvogelwand (nog in februari gerealiseerd door de
IJsvogelwerkgroep) en het opknappen van een al bestaande broedplek voor Oeverzwaluwen (ook
gerealiseerd door de IJsvogelwerkgroep). Een gezamenlijke fietstocht over het terrein samen met ook
PWN leidde tot een "long list" van zo'n 20 "kansen" voor vogels. Wordt vervolgd in 2021.
Zanderij-Noord. Zie bij "samenwerking/overleg met PWN" en "knelpunt Beverwijkerstraatweg" hieronder.
"Knelpunt" Beverwijkerstraatweg. Het "knelpunt" Beverwijkerstraatweg in Castricum kwam weer vol op de
agenda inclusief de bijbehorende reflexen van randwegen. E.e.a. zou nu ook nog urgent zijn omdat ProRail
uiterlijk eind 2020 een keuze zou moeten maken hoe dit "knelpunt" opgelost moet worden wanneer het
treinverkeer frequenter wordt. Het vogelbelang hier is natuurlijk dat beide randweg-"oplossingen"
desastreus zouden uitpakken voor de natuur. De Vogelwerkgroep heeft als reactie twee dingen gedaan: 1.
samen met de stichting de Hooge Weide een paginagrote advertentie in De Castricummer geplaatst tegen
de randweg-"oplossingen", en 2. de Fietsersbond ondersteund met het propageren van hun "oplossing" die
neerkomt op "stimuleren dat met name automobilisten de niet-intuïtieve maar vaak wel snellere route over
Uitgeest nemen". Het resultaat was dat het Fietsersbond alternatief nu als volwaardige optie wordt

meegenomen. Daarnaast is de westelijke randweg eind 2020 dankzij de Zanderijplannen wel erg
onwaarschijnlijk en onwenselijk geworden.
Strand en strandplateau Castricum. Zie ook bij "samenwerking/overleg met PWN". De Vogelwerkgroep zou
een presentatie geven op de in april geplande OSC (Overleggroep Strand Castricum) bijeenkomst. Die
ging vanwege de corona situatie toen niet door. Een volgende OSC bijeenkomst (digitaal) werd zeer
plotseling afgekondigd in oktober, waardoor de VWG presentatie opnieuw geen doorgang kon vinden.
Onze hoop is wat dit betreft nu gevestigd op april 2021. Medio 2020 werd de VWG geïnformeerd door de
betrokken ondernemer (!) over de plannen om jaarrond strandtent Deining te combineren met de
(seizoensgebonden) Sports-at-Sea faciliteit middels een beweegbaar (hoog/laag) en meer richting zee
geplaatst nieuw jaarrond paviljoen. Omdat e.e.a. de sfeer ademde van het vinden van een "creatieve winwin oplossing binnen het bestaande Bestemmingsplan en de gemaakte Kustpact-afspraken" heeft de VWG
geen bezwaar aangetekend tegen de vergunningsaanvraag. In het laatste kwartaal kwam er een initiatief
van Gemeente Castricum om de bestaande Kadernota Strand te actualiseren. Dat werpt natuurlijk de vraag
op waarom dit nodig wordt geacht. In lijn met de toekomstige Omgevingswet werden de meningen en
visies van stakeholders waaronder de VWG daarvoor geïnventariseerd via een digitaal interview met een
ingehuurd adviesbureau. Los hiervan werden we geïnformeerd over een plan om de strandopgang te
verbreden. Wordt vervolgd.
Kustpact - invullen Groene Ster. Onderdeel van de in 2018 gemaakte Kustpact afspraken zijn 4 Groene
Sterren op het Noord-Hollandse strand, plekken waar de Kustpact partijen extra kansen zien voor natuur.
In ons eigen werkgebied ligt er één bij Heemskerk. We maken ons via SVN al sinds 2018 sterk om die
kansen ook te verzilveren. Recent heeft de Vogelwerkgroep het initiatief genomen om partijen warm te
krijgen voor een vogel-vriendelijke invulling van die Groene Ster. Een vogelrots en een zandmotor zijn al
geopperd. Wordt vervolgd.
Regionale Energie Strategie (RES). Leden van de werkgroep RO hebben deelgenomen aan verschillende
lokale, regionale en zelfs provinciale bijeenkomsten over de RES, een proces om zoeklocaties te vinden
voor zonneweides en windmolens. De werkgroep RO had hiertoe eerst in interne besprekingen de
hoofdlijnen vastgesteld hoe de VWG in deze discussie staat. Denk daarbij aan "ontzie natuurgebieden",
"geen windmolens in vogeltrekbanen", etc. Deze meer generieke uitgangspunten konden ook worden
ingebracht via SVN.
Omgevingsvisies Gemeenten. Leden van de werkgroep RO hebben deelgenomen aan verschillende lokale
bijeenkomsten door haar werkgebied heen gericht op het grootschalig "ophalen" door de overheid van
meningen, stellingen, feiten en wensen voor de nieuwe Omgevingsvisies van de verschillende Gemeenten.
Groenbeleid. Het gemeentelijk groenbeleid is bepalend voor de vogelpopulatie in de verschillende kernen
binnen ons werkgebied. Het is jammer dat er binnen de VWG nog onvoldoende mankracht beschikbaar is
om het groenbeleid (en uitvoering!!) in alle gemeenten in ons werkgebied op de voet te volgen. De nadruk
ligt nu nog teveel op de gemeente Castricum. Als er leden zijn die, dit lezende, zich in willen zetten in hun
gemeente laten die dan contact nemen met het bestuur. Natuurlijk, werken met en in ambtelijke en politieke
organisaties kan soms frustrerend zijn maar des te groter is de voldoening als er na verloop van tijd toch
dingen gaan veranderen. Dus aarzel niet en kom in actie.
In de gemeente Castricum zijn in 2020 twee belangrijke zaken aan de orde gekomen. Als deelnemer in het
door de gemeente ingestelde Groenplatform (waarin een zestal burgergroeperingen zijn vertegenwoordigd)
heeft de VWG invloed gehad op de samenstelling van een nieuwe lijst met bijzondere monumentale bomen
die extra bescherming genieten. Verder is er in 2020 door de gemeente Castricum gewerkt aan een nieuw
groenbeleidsplan dat zowel bomen als ander groen omvat maar ook biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het
groenplatform is met een stofkam door een conceptversie gegaan. Dat heeft bijgedragen aan een
groenbeleidsplan dat weliswaar niet bruist van ambitie maar aan de andere kant helemaal zo slecht nog
niet is.
Overig. Leden van de werkgroep RO hielden allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten in ons
werkgebied. Door corona waren zulke ontwikkelingen minder en/of trager dan in voorgaande jaren. Denk
aan recreatieve initiatieven rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), Gasthuisweidtje (zeer weinig
zichtbare voortgang), Bestemmingsplan Wijk aan Zee (geen zichtbare voortgang), maisberaad (geen
adviezen nodig in 2020), etc. RO werkgroep-leden deden daartoe regelmatig mee in digitale
bijeenkomsten, gedwongen door de corona maatregelen.
Werkgroep Slechtvalken.
Halverwege de winter is bij de kast op het Tata terrein regelmatig een vrouwtje gezien, in het vroege
voorjaar ook samen met het mannetje. Half maart zaten ze weer samen nabij de nestkast en vloog er een
derde slechtvalk. Er volgde een kort gevecht en niet veel later kwam het paar terug en zocht een beschut
plekje op bij de kast. De derde valk heb is daarna niet meer gezien. Er werden 4 eieren gelegd die alle
uitkwamen en de jongen werden grootgebracht. Op 26 mei zouden de jongen worden geringd maar door

een onaangekondigde staking bij TATA kon dat niet doorgaan. De week erna zat één jong al op het rooster
voor de kast en moest de missie worden afgeblazen. Alle vier de jongen zijn uitgevlogen.
Behalve het paar bij tata Steel was er ook weer een succesvol op de Laurentiustoren in Heemskerk, hier
vlogen twee jongen uit.
Werkgroep Bosuilen
De bosuilstand is de laatste jaren vrij stabiel met in 2020 35 paar in het NHD van Wijk aan Zee tot Egmond
en nog 3 paar buiten het duingebied maar wel in ons werkgebied. Het aankomend jaar hoopt Arend de
Jong voor de 40ste keer het NHD te inventariseren.
Inmiddels is hij een onderzoek gestart naar het effect van boommarters op bosuil kasten. In eerste instantie
werd er van uit gegaan dat een martervrije kast kon worden gecreëerd door die kast geheel met zink te
bekleden. Met de theorie dat een boommarter zich daar niet aan vast kan houden. Inmiddels is duidelijk dat
de boommarter toch de kast inkomt en is de kast inmiddels afgesloten voor bosuilen.
Werkgroep Kerk- en Steenuilen.
Er werden in ons werkgebied 8 nestkasten gebruikt. In 7 gevallen werd daar succesvol gebroed met in
totaal 30 jongen. In één nestkast (bij Uitgeest) werd twee maal een poging tot broeden ondernomen die in
beide gevallen mislukte. Al jarenlang zijn er geen bevestigde Steenuil broedgevallen in ons werkgebied.
Wel kwam er een bericht dat er in 2019 een broedsel zou zijn gezien in het Krengenbos bij Castricum. In
augustus 2020 is er ’s morgens een Steenuil gezien bij het Wiertdijkje in Bergen.
Werkgroep Roofvogels.
Voor de wespendief werden vier territoria vastgesteld. Er werden drie nesten gevonden, waarvan één
succesvol waar twee jongen uitvlogen.
Van de havik was het aantal territoria twaalf. Er waren ook twaalf nesten, waarvan tien succesvol met 20
uitgevlogen jongen.
Van de sperwer was het aantal territoria acht. Er waren vijf nesten waarvan drie succesvol met tenminste
negen uitgevlogen jongen.
Van de buizerd was het aantal territoria 40. Er werden 31 nesten gevonden waarvan slechts 16 succesvol
met minimaal 30 uitgevlogen jongen.
Van de torenvalk werden twaalf jachtterritoria vastgesteld. Er werden geen nesten gevonden.
Van de boomvalk werden zes jachtterritoria vastgesteld. Er zijn geen broedgevallen vastgesteld.
Werkgroep IJsvogels
Dit jaar was weer redelijk goed voor de IJsvogels in ons gebied. Natuurlijk hadden we op betere resultaten
gehoopt. Dit jaar hadden we 7 broedparen in os gebied. Cees Baart zag zijn geduld eindelijk beloond; 3
broedsels in zijn eigen natuurgebiedje bij huis met een bizar verloop van de ouders. Mysterieus was het bij
de Karpervijver, in het voorseizoen constant ijsvogels aanwezig, zowel een mannetje als een vrouwtje. Het
resulteerde helaas niet in een broedgeval. Daarentegen waren er op het landgoed Marquette 3 broedparen
actief, waarvan er na de eerste leg 2 overbleven, deze hebben daarna nog twee broedsels gehad.
In samenwerking met TATA hebben we een wand gecreëerd op het TATA terrein. En met het PWN hebben
we een broedwand aangelegd bij de gerenoveerde ijsbaan in Bakkum, nabij de Hoep.
,
Werkgroep Grote zilverreigers
De slaapplaatstelling van grote Zilverreigers in december leverde in totaal 69 exemplaren op tegen
gemiddeld 58 in de voorafgaande 5 jaar. Het grootste deel (58 vogels) werd geteld op het Starteiland in het
Alkmaarder- / Uitgeestermeer.

