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De vogelrijkdom van de Zaanstreek is uniek

Door Drs. D. Dekker

Veel zal er ook in de Zaanstreek nog moeten worden geofferd aan de bouw

van huizen en aan vestiging of uitbreiding van industrieën. Doch bij het

kiezen van de plaatsen daarvoor dient met veel overleg te werk te worden

gegaan, omdat het behoud van bepaalde landschapstypen van groot belang
is voor het welzijn van de bevolking. Het opofferen van de mooiste moeras-

terreinen voor de aanleg van een recreatiebos getuigt van weinig besef voor

de onvervangbare waarde van onze moerassen en weiden.

Over de vogelrijkdom zal nog nader worden gesproken. Allereerst de moge-

lijkheden voor recreatie. Deze zijn er niet slechts voor fervente vogellief-

hebbers, die men het hele jaar door kan aantreffen tijdens tochten door het

veld. ’s Zomers komen er, behalve veel hengelaars, ook mensen die er rust

zoeken, die zij in een streekbos beslist niet zullen vinden. In de wintermaan-

den zijn er in het wijde land kostelijke mogelijkheden voor schaatstochten.

Het belangrijkste argument voor ongerept behoud van delen van de Zaanse

polders leveren de vogels. Waar vindt men, in de onmiddellijke nabijheid

van een dichte woonkern als de aaneengesloten Zaangemeenten terreinen

waar zoveel vogels broeden als juist hier? Niet alleen gewone vogellief-

hebbers, maar ook beroepsornithologen keren na een bezoek aan de Zaan-

streek opgetogen huiswaarts. Wij hebben dit de laatste jaren herhaaldelijk
beleefd. Het is mede daarom, dat de Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels, in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht „Zaan-

streek”, bij Westzaan al enige jaren bezig is met aankopen voor de vorming

van een nationaal weidevogelreservaat.
De afwisseling van weiden, water en riet is één van de oorzaken, dat de

Te weinig beseft de Zaankanter, dat hij in een omgeving woont, die in heel

Westeuropa zijn weerga niet heeft. Vergeefs zal men op zijn vacantiereizen

naar een dergelijk gebied uitzien. Uniek is vooral de grillige afwisseling van

water, weiden en rietland, over grote oppervlakten verspreid. Ook in Ne-

derland treffen wij dit landschap alleen aan in de Zaanstreek en in Water-

land. Om het wijde karakter ervan te behouden, zal het echter nodig zijn

eventuele reservaten een voldoend grote oppervlakte te geven.

De natuurterreinen in de Zaanstreek, in de onmiddellijke nabijheid van

woon- en industriekernen, verdienen onze bijzondere aandacht: a. om hun

landschappelijke schoonheid; b. wegens hun enorme vogelrijkdom; c. om

hun waarde voor de recreatie.
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broedvogelstand hier zo gevariëerd is. Naast elkaar broeden typische weide-

vogels, echte moerasbewoners en vogels van het open water. Een roeitocht

van één ochtend laat ons kennis maken met 20-30 soorten regelmatig hier

broedende vogels. Komt men vaker gedurende een voorjaar, dan kan het

aantal soorten gemakkelijk tot veertig stijgen. Vele van deze soorten komen

hier, in vergelijking met andere delen des lands, opvallend talrijk voor. Een

andere belangrijke reden, om zuinig te zijn op de Zaanse vogellanden.
Het valt vogelvrienden van elders voorts op, dat de Zaanse broedvogels

zo vertrouwelijk zijn. Dit is vrij zeker een gevolg van het niet-afgesloten

zijn van de terreinen. Dagelijks komen de vogels hier in contact met werken-

de boeren en rondroeiende bezoekers. Een groot verschil met de meeste

andere reservaten, die slechts met speciale toestemming en vaak alleen

onder geleide mogen worden bezocht. Verbluffend dicht kan men in de

Zaanstreek allerlei broedende vogels naderen met als paradepaardjes de

elders zo schuwe futen, vogels die hier vaak op het nest blijven, als de

roeiboot er naast ligt.

De belangrijkste Zaanse vogellanden zijn thans wel:

a. de polder Westzaan, met een oppervlakte van pl.m. 1200 ha. De gren-

zen worden gevormd door de Westzanerdijk in het zuiden en, elkaar

in het noorden tenslotte rakend, de Nauemase vaart en de spoorlijn
Zaandam-Krommenie;

b. de polders om Wormer en Jisp, met een oppervlakte van pl.m. 1550 ha;

c. de Kalverpolder, met een oppervlakte van pl.m. 150 ha;

d. het Oostzanerveld, vml. tussen het dorp Oostzaan en de Wijde Wormer.

Leden van de Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” hebben de onder a.,

b. en c. genoemde terreinen de laatste jaren regelmatig onderzocht op de

aantallen broedvogels. Van het vermaarde Oostzanerveld zijn door stads-

uitbreiding van Zaandam kostelijke delen verloren gegaan, doch er resten

ons nog fraaie aaneengesloten gedeelten van dit veenmoeras, die zeker ver-

dienen dat een poging tot verder onaangetast behoud wordt ondernomen.

Van al deze terreinen trouwens moet behouden worden, wat maar enigszins

gespaard kan blijven. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen, dat de

afmetingen van de te vormen reservaten tenminste 400-500 ha. zullen

moeten bedragen. Dat ook een veel kleiner gebied als de Kalverpolder thans

nog zo rijk is aan broedvogels, is slechts te danken aan zijn ligging te-

midden van onbebouwde gebieden als Enge en Wijde Wormer.

De toekomst van deze weidevogelgebieden is niet rooskleurig, tenzij de

overheid ze incorporeert in de streekplannen, waarin ze een zeer belang-

rijke plaats zouden moeten innemen. Dit zou in overeenstemming zijn met

hun voorkomen op de voorlopige lijst van natuurterreinen, die is opgesteld
door de Rijksdienst voor het Nationale Plan.

Tot nu toe treffen we in streek- en structuurplannen gewoonlijk slechts

groenstroken van enkele honderden meters breed aan. Misschien wel aan-
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trekkelijk voor bewoners van huizen, die er op uit zien, als weidevogel-
terreinen echter vrijwel waardeloos. Ideaal zijn gebieden met een opper-

vlakte van tenminste 400-500 ha., gelegen aan de rand van een achter-

land, dat eveneens zijn agrarische bestemming behoudt.

Op de hierboven onder a., b. en c. genoemde terreinen is tot nu toe met

zekerheid het broeden van veertig vogelsoorten vastgesteld. Een volledige

lijst gaat hierbij, met aantallen, die in 1964 werden gevonden. Deze aan-

tallen zijn lager, dan de werkelijkheid, omdat alleen de gevallen waarin

het broeden met zekerheid kon worden vastgesteld, zijn opgenomen. Voor-

al bij soorten, die in het rietland broeden, is het bijna onmogelijk om de

juiste aantallen met zekerheid te bepalen. De cijfers geven echter een goede
indruk en maken een vergelijking tussen de terreinen onderling mogelijk.
Het werkelijke aantal broedvogels op genoemde terreinen is echter ten

minste50 pet hoger.
In de eerste plaats komen wel de typische weidevogels: kievit, grutto, ture-

luur en scholekster. Dit zijn de soorten, die in het voorjaar onze weiden

beheersen door hun gedrag, geluid en opvallende uiterlijk. Van de eenden

zijn het vooral wilde eend en slobeend, die in zeer grote aantallenbroeden.

Vooral de aantallen slobeenden zijn, in vergelijking met andere delen des

lands opmerkelijk.
Sinds drie jaar broedt ook de kuijeend in toenemend aantal in de Zaan-

streek; een voor Nederland tot voor enkele jaren zeldzame broedvogel. Dit

geldt ook voor de tafeleend, waarvan de eerste broedgevallen voor Neder-

land indertijd in de Zaanstreek zijn vastgesteld.
leder jaar broeden voorts redelijke aantallen zwarte sterns aan drassige
slootkanten of op de elders in het land meer gebruikelijke drijvende plante-
delen. Ook van deze soort herbergt de Zaanstreek een belangrijk deel van

de totale Nederlandse populatie.

Nog twee soorten, wier voortbestaan in Nederland voor een belangrijk
deel van Zaanstreek en Waterland afhankelijk is: fuut en dodaars. Van de

dodaars, die de laatste twintig jaar sterk in aantal is teruggelopen, is nu wel

bekend, dat ze hier alleen nog broedt in het Westzijderveld en het Oost-

zanerveld, en daar in redelijk aantal.

Uit het voorbeeld van de dodaars en trouwens ook van de zwarte stern

blijkt dat we beslist niet kunnen volstaan met een reservaat bij Zwet en

Merken. Beide soorten ontbreken daar nl. vrijwel geheel, terwijl ook kuif-
en tafeleend in het Westzijderveld veel talrijker voorkomen dan elders.

leder gebied heeft duidelijk zijn eigen karakter, waardoor het zeker nood-

zakelijk is om in verschillende delen van de Zaanstreek flinke gebieden te

reserveren.

In het gebied van Zwet en Merken is de aanwezigheid van honderdenparen

kokmeeuwen opmerkelijk, terwijl ook de visdiefjes er talrijker voorkomen

dan in de rest van de Zaanstreek, ’s Winters bieden vooral de plassen zelf

gelegenheid tot verblijf aan duizenden eenden uit noordelijker streken,
vooral smientenen wintertalingen.
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Als zeldzame broedvogels in geheel Nederland, die we ook in de Zaan-

streek hebben, noem ik: waterral, porseleinhoen, roerdomp en snor. Dit zijn

alle bewoners van rietmoerassen, die hier echter vaak genoegen nemen met

smalle rietzomen langs weilanden. Hoewel waterhoen en meerkoet beide nog

in redelijke aantallen voorkomen, ziet het er naar uit dat laatstgenoemde

soort de eerste verdringt rondom Wormer en Jisp. Wat de oorzaak hiervan

is, kon nog niet worden vastgesteld. De watersnip vinden we hier vooral in

de herfst, op de doortrek. Vooral op plaatsen waar het riet al gesneden is

stoten we er dan honderden op. Onze lijst vermeldt overigens ook een be-

scheiden aantal broedparen.

Herbergen de Zaanse vogellanden in het voorjaar duizenden broedvogels,
in nazomer, herfst en winter zijn het de trekvogels die enkele dagen tot

maandenlang blijven pleisteren. Dit begint al in de zomer, wanneer vele

Oosteuropese kieviten zich hier tijdens hun ruiperiode voorbereidenop het

komende trekseizoen. Dit is ook de tijd, waarin vele rondzwervende lepe-
laars worden gezien. De vele eenden, die hier overwinteren, heb ik al ge-

noemd, maar behalve smienten en wintertalingen treffen we hier dan ook

kuifeenden, pijlstaarten en grote zaagbekken aan. In april en mei worden

elk jaar zwarte ruiters, groenpootruiters en oeverlopers gezien, die hier op

doortrek enige dagen verblijven.
Naar ik hoop toont dit korte rapport van welk groot belang het Zaanse

weidelandschap is voor de vogelstand van Nederland. Behalve zeldzame

soorten, die hier nog een laatste kans op voortbestaan vinden, is voor mij
toch wel het belangrijkste, dat vele soorten hier in zo overweldigend aantal

voorkomen. Dat dit mogelijk is, dicht onder de rook van grote steden,

mogen we gerust uniek noemen. Een groot voordeel is, dat de terreinen alle

vrij toegankelijk zijn voor wie zich de moeite getroost een bootje te huren.

Van het water af is alles te zien en te horen.

In de toekomst zullen, naar mijn overtuiging, steeds meer mensen van deze

geboden kansen gaan profiteren, als de verkeerswegen nog voller en druk-

ker worden. In het veld is het dan mogelijk die stilte en rust te vinden,

waar de laatste tijd steeds meer over gesproken en naar gezocht wordt.

Laten we deze kip met de in het voorjaar zo talloze eieren niet ondoor-

dacht slachten. Wat eenmaal verloren is gegaan krijgen we nooit terug.

Drs. D. Dekker, Walvisstraat 6, Jisp/NH

ROERDOMP (Foio J. Albers)
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LIJST VAN GETELDE BROEDVOGELPAREN IN 1964

Om vrijwel alle boerderijen broeden: boerenzwaluw, merel, spotvogel.
Een enkele maal vinden we daar bovendien: torenvalk, steenuil, kerkuil.

polder
Westzaan,

polder
Wormer Jisp,

Kalver-

polder Totaal

opp. opp. opp. opp.

± 1200 ha. ± 1550 ha. ± 150 ha. ± 2900 ha.

1. Fuut 66 65 4 135

2. Dodaars 42
— — 42

3. Roerdomp 3 2
—

5

4. Wilde Bend 258 278 15 551

5. Zomertaling 45 25 6 76

6. Slobeend 135 135 9 279

7. Kuifeend 9 3 1 13

8. Tafeleend 27 20 2 49

9. Waterhoen 141 67 11 219

10. Meerkoet 120 165 15 300

11. Scholekster 84 132 16 232

12. Kievit 219 300 5,2 571

13. Watersnip 36 42 12 90

14. Grutto 300 432 55 787

15. Tureluur 138 188 20 346

16. Kemphaan 65 118 8 191

17. Kokmeeuw 48 324
—

372

18. Zwarte Stern 63 46 10 119

19. Visdief 36 105 8 149

20. Houtduif — 3 — 3

21. Ransuil
—

1
— 1

22. Koekoek 5 7 2 14

23. Veldleeuwerik 51 166 15 232

24. Graspieper 51 80 8 139

25. Witte Kwikstaart 20 33 4 57

26. Gele Kwikstaart 19 18 4 41

27. Snor 3 2
—

5

28. Kleine Karekiet 24 57 6 87

29. Grate Karekiet 1 2
—

3

30. Rietzanger 129 237 14 380

31. Fitis — 1 — I

32. Rietgors 69 149 9 227

33. Zwarte Kraai 6 6 — 12

34. Ekster 1 1 — 2


