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VERSLAG VWG-EXCURSIE WATERLAND EN MARKEN 17 MAART 1985 
Piet de Droog 

Met een temperatuur van ongeveer nul graden, een harde noordoosten wind 
kracht 6 en sneeuwbuien, waren alle ingrediënten aanwezig voor een heer
lijke fietsexcursie. Toch nog zeven enthousiastelingen verzamelden zich om 
9.00 uur bij de Schellingerwouderbrug, warm gekleed en met ijsmuts op. Aan 
de andere kant van de brug sloten zich nog twee vogelaars bij ons aan, waar-
van er een ook weer snel afhaakte. In de polder aangekomen zagen we al snel 
de Grutto's, voor enkele onder ons de eerste van dit jaar. Bij IJdoorn stap-
ten we even af en ja hoor een Brandgans, Dit bleek een vaste klant te zijn 
die daar al zo'n tien jaar zit. Door de modder bereikten we de fiets weer. 
Even later zagen we weer Grutto's, maar nu vlak langs de weg en in gezelschap 
van Watersnip en Graspieper. In een sloot een paartje Krakeenden en in de 
weilanden veel Kieviten, Smienten en ook de eerste Goudplevieren dienden zich 
aan.·Plotseling werd onze aandacht getrokken door een opvliegende groep Kie
viten. Een jagende Sperwer was hier de oorzaak van, hij werd eerst voor een 
Havik aangezien maar dat zal wel aan de tranende ogen vanwege de koude wind 
gelegen hebben, Zo werd ook 
op een gegeven moment een 
troep overvliegende Aalschol
vers voor ganzen aangezien! 
Onze tocht voortzettend pas
seerden we op de plassen 
grote groepen Kuif- en Tafel
eenden en ook een paar Topper
eenden. Op het IJsselmeer 
stond nogal wat golfslag 
en daarom waren er maar 
weinig vogels te zien. 
Enkele paartjes Brilduik
ers en Grote Zaagbekken 
werden wel gezien. Op 
het Barnegat zwommen 
nog 25 Toppers. Op de 
driesprong richting 
Marken brak ter ver
hoging van de feest
vre~gde Ronalds ket
ting, Op de Gouwzee 
was weinig bijzonders 
te zien, maar toen 
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we op het parkeerterrein van Marken liepen werden we teruggeroepen. Twee vrouw
tjesIJsgorzen lieten zich uitgebreid bekijken. Voor mij de waarneming van de dag. 
Om 11,00 uur bereikten we eindelijk het koffiehuis aan de haven, waar we het 
nog uitgebreid over het herkennen van IJsgorzen hadden. Bij eventuele twijfel 
tussen Riet- en IJsgors is het fourageergedrag een handig herkenningspunt. 
Vol goede moed vervolgden we onze weg via de dijk rondom Marken. Veel Bril
dukers en een Tureluur werden gezien. Jan zag nog een Sperwer overvliegen; 
dat kan gebeuren als je achterblijft. In de weilanden Goudplevieren en 
nog een Tureluur. Vijf Veldleeuweriken begeleidden ons een eind langs de dijk, 
evenals een Rietgors. Met de wind in de rug keerden we via Zuiderwoude huis
waarts. Onderweg zagen we nog veel Smienten, o.a. in de Volgermeerpolder! 
Met de flats van Nieuwendam in zicht kwam er een eind aan deze excursie. Wel 
geteld werden er door ons 43 soorten gezien, 
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Omdat men had vernomen dat ik in de Haagsewegkolonie had rondgekeken en er 
ook jonge Visdieven geringd had, werd ik in het voorjaar van 1984 door Rijks
waterstaat gevraagd een oplossing voor de onhoudbare situatie te verzinnen. 
Bij mij stond voorop dat er naar gestreefd zou moeten worden om de kolonie Vis
dieven ongemoeid te laten en zo mogelijk te bevorderen, omdat deze soort geen 
problemen oplevert en omdat we zeer zuinig.moeten zijn op deze soort waarvan in 
onze omgeving toch al veel broedgebieden verloren gaan. Een eventuele aktie 
zou dus alleen de Kokmeeuwen moeten aanpakken. Na enig beraad werd voorgesteld 
om het gehele terrein om te ploegen, zodat alle plantengroei zou verdwijnen en 
er weer een kale zandvlakte zou ontstaan. Dit zou de Kokmeeuwen afschrikken, 
die immers juist graag tussen vegetatie broeden, terwijl de Visdieven hun favo
riete kale zand weer zouden terugkrijgen, Wanneer er zich toch nog Kokmeeuwen 
zouden vestigen dan zouden hun eieren geraapt moeten worden. Daarvoor zou ver
gunning bij het Ministerie van Landbouw en Visserij aangevraagd worden. Vanuit 
Rijkswaterstaat werd verder voorgesteld om de kolonie aan de wegzijde af te 
schermen met rietmatten, zodat jonge vogels niet meer zo makkelijk de snelweg 
op zouden kunnen lopen. 
Begin april heeft Rijkswaterstaat beide voorgestelde maatregelen bij de Haagse
wegkolonie uitgevoerd. Bij de Utrechtsewegkolonie werden alleen rietmatten ge
plaatst. Mij werd gevraagd om af en toe op de Haagsewegkolonie te gaan kijken 
en zo nodig eieren van Kokmeeuwen te rapen. 

Op 18 mei 1984 werd een eerste bezoek aan de kale vlakte van de Haagseweg
kolonie gebracht. Er werden toen 93 nesten van Visdieven geteld. Drie nesten 
van Kokmeeuwen waren aanwezig waarvan de eieren werden meegenomen. Leuk was 
de vondst van een nest van een Zilvermeeuw met twee eieren. Verder waren aan
wezig twee paar Kieviten (één met eieren en één met jongen) en een paar Schol
eksters met jongen. 
Op 9 juni werden zowel de kolonie aan de Haagseweg als die aan de Utrechtseweg 
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bezocht. Bij de Haagseweg werden 87 nesten van Visdieven met eieren vastge
steld en 26 met kleine, net uitgekomen jongen. Verder werden 23 grotere jon
gen gevonden (en geringd) en ongeveer 30 dode pulli geteld. Op grond hiervan 
kunnen we schatten dat de kolonie bestond uit 125-135 paar Visdieven. In 
totaal werden op die dag van 47 nesten van Kokmeeuwen eieren geraapt. De Zil
vermeeuw zat nog steeds te broeden. Opmerkelijk was de geheel andere toestand 
die aangetroffen werd bij de Utrechtsewegkolonie. Op het schiereilandje waren 
ongeveer 750 (!) paar Kokmeeuwen en één of twee paar Stormmeeuwen aanwezig. 
Op dit rijkelijk van vegetatie voorziene eilandliepen al een zeer groot aantal 
jonge Kokmeeuwen rond, waarvan een deel al vliegvlug was. Deze vogels waren 
dus veel vroeger begonnen met broeden dan die van de onbegroeide Haagseweg
kolonie. 
Op 30 juni werd een laatste bezoek aan de Haagsewegkolonie gebracht. 57 jonge 
Visdieven die meer dan halfwas waren werden geringd en daarnaast werd nog een 
flink aantal kleinere jongen gezien. Van de Zilvermeeuw werd één jong gevonden, 
Slechts elf nesten van Kokmeeuwen moesten worden leeggehaald, maar blijkbaar 
was ·eerder een nest over het hoofd gezien want er werd toch een klein jong 
van deze soort gevonden. 

Deze aktie, het onderploegen van de vegetatie en het rapen van de eieren 
van de Kokmeeuwen, heeft dus de volgende resultaten gehad: 
1 De Kokmeeuwen zijn op het kale land in een veel geringer aantal tot broeden 

gekomen dan in het voorgaande jaar, een reduktie van ongeveer een derde, 
2 De Kokmeeuwen die nog wel op het kale terrein tot broeden komen beginnen 

daarmee veel later, wel meer dan een maand. 
3 Gebleken is dat met het systematisch rapen van de kokmeeuweieren bij een 

kleine kolonie de aantallen goed beperkt kunnen worden, 
4 Gebleken is dat het weer kaal maken van een terrein en het beperken van 

het aantal Kokmeeuwen een bevorderend effekt heeft op het aantal daar broed
ende Visdieven, toename met een derde in vergelijking tot het vorige jaar. 

Tot slot nog een aantal opmerkingen die de situatie nog verder zouden kun
nen verbeteren. Jonge Visdieven (en Kokmeeuwen) zoeken vrij snel na het uit
komen dekking in de vegetatie. Deze is echter door het ploegen verwijderd, 
zodat ze voor het vinden van die dekking nog vrij ver weg lopen en daardoor 
voorbij het door de rietmatten begrensde deel komen en zo toch weer de auto
weg kunen oplopen. Daarom zou het goed zijn om langs de randen van het terrein 
(ook langs de rietmatten en het hek van de spoorlijn) een strook van een meter 
of vijf niet jaarlijks om te ploegen, Deze strook met laagblijvende vegetatie kan 
dan fungeren als schuilplaats voor de jonge vogels en verhindert hen om zich 
ver van het centrum van de kolonie te begeven. 
Om deze unieke situatie van een kolonie Visdieven binnen de stadsgrenzen te 
handhaven zou het nuttig zijn als de vlak bij de kolonie geplante bomen en hoog 
opschietende struiken verwijderd zouden worden, omdat Visdieven houden van een 
ruim uitzicht rond hun nestplaats. 

Met deze aktiviteiten van Rijkswaterstaat is een soort die het moeilijk heèft 
in on~e regio gespaard en zelfs bevorderd. Dat daarvoor van een talrijke soort 
eieren geraapt moesten worden is voor vogelbeschermers een minder plezierige 
zaak. Met andere oplossingen, want die moesten er komen ten behoeve van de 
verkeers- en vliegveiligheid, zouden echter met de Kokmeeuwen ook de Visdieven 
verdwenen zijn. 

Joop B. Buker, 
Willem Mollhof 9, 
1065 AH Amsterdam, 
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VAN TELLEN HOEF JE NIET MOE TE WORDEN Guus van Duin 

Veel vogelaars zijn van nature lui. Onder het mom zeer speciale, bijna hemelse, 
maar in elk geval voor een gewoon mens niet te begrijpen zaken te verrichten, 
kunnen zij zich straffeloos door de natuur bewegen met een tempo waar mijn 92-
jarige grootmoeder zich niet voor zou hoeven te schamen. Ik bedoel maar, hef 
uw verrekijker, plaats hem voor de ogen en menig passant zal in stille be
wondering blijven staan, de vreemde vogelaar aankijkend met een blik van 'hier 
gebeurt iets mysterieus of in elk geval iets moois'. 

Voor veel vogelaars die zich niet wensen aan te passen aan het vaak opge
drongen tempo van massale excursies of zich niet wensen aan te passen aan het 
massale aan zich, zijn er de afgelopen eeuwen de nodige uitvindingen gedaan, 
Men had bijvoorbeeld de mogelijkheid om, mits het familiekapitaal dat toeliet 
- vaak in het kader van een rijpingsproces - een verre reis te maken. Men liet 
zich slechts in uiterste noodzaak vergezellen van enige reisgenoten, hulpjes, 
leraren, d,agers, jagers of preparateurs. Kwam men i ets boeiends tegen dan 
verzamelde men het of, iets vriendelijker maar wetenschappelijk gezien minder 
verantwoord, men beschreef het. Groot werk werd bijvoorbeeld verricht door 
Charles Darwin, u weet· wel, die van die vinken, en Alexander Koenig, bekend 
om zijn verwoede verzameldrang en het museum, dat s peciaal voor het verzamelde 
materiaal werd gebouwd door zijn ouders. Steeds minder mensen hebben een derge
lijk familiekapitaal achter de hand e~ vrijwel iedere nu levende vogelaar is 
dan ook genoodzaakt een andere uitvinding te exploiteren. Mooiste daarvan vind 
ik nog steeds de telling. 

Een telling heeft geen vaste vorm, maar valt aan te passen aan de persoon
lijke wensen van de vogelaar, De meest geliefde t elling is sinds een aantal jaren 
misschien wel die waarbij je eigenlijk geen stap meer hcift te verzetten. Ik las 
daar al weer een groot aantal jaren geledeij over in, naar ik meen, het toen
malige Mededelingenblad van de VWGA. Er werd een wedstrijd gehouden op een excur
siepunt ergens in den vreemde waarbij het erom ging welke groep de meeste vogel
soorten kon waarnemen: de groep die zich lopend door het gebied bewoog of de 
groep die zo verstandig was zich neer t e vlijen op eenamtrekkelijke plek in het 
gebied. Zeer tot mijn verbazing won de tweede groep het. Klaarblijkelijk heeft 
dit verhaal veel indruk op mij gemaakt want jaren later blijken veel van mijn 
vogelaarsactiviteiten zich op deze manier te voltrekken. Goed, de eerste jaren 
deed ik altijd mee aan de waterwildtellingen, waarbij we iedere maand de water
vogels op een deel van het IJsselmeer telden. Leukst e momenten van de dag waren, 
afgezien van de eventuele zeldzaamheden , de pauze bij Ome Ko in Muiden en de 
aankomst op het strandje van Muiderberg . De laatste lokatie bereikt betekende 
het einde van de telling en dus mochten we eindelijk weer naar huis. Fietsend, 
meestal met wind tegen. Tegen die tijd kon j e werkelijk geen eend meer zien! 
(Later heb ik hetzelfde verschijnsel gehad toen ik een seizoen lang dagel ijks in 
de polder moest zijn om weidevogels te inventariseren. Ik ben gelukkig al weer 
zo ver dat ik mijn vingers niet meer in mijn oren stop als ik een Scholekster 
hoor). Thuisgekomen stortten wij ons maar al te vaak op de borrel (zie ook el
ders in dit nummer) om de doorstane ontberingen te boven te komen en de stippen 
voor onze ogen definitief kwijt te r aken. Gelukkig voor ons bleek later dat de 
resultaten van de waterwildtellingen maar al te vaak uitsluitend in het voor
deel van het misselijke jagersvolkj e werkten, Waar blijft toch die eerste jager 
die iets van vogels weet!? Je kreeg zelfs de neiging om de getelde aantallen 


