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Heemskerk * De visdiefjes hebben
de waterberging langs de Noorder-
maatweg, ten noorden van het kas-
teel Marquette, ontdekt en ver-
overd. De vrijwilligers van het wei-
devogelreservaat De Kampen mel-
den een spectaculaire groei van het
aantal broedparen: van 11naar 54. De
grutto doet het hier ook goed.
De visdiefjes, ook wel zeezwaluwen
genoemd, zitten vooral in en rond
de waterberging Noorderveld die
enkele jaren is aangelegd en een wa-
re trekpleister blijkt voor vele vo-
gels. Visdiefjes zijn makkelijk te her-

kennen. Vrijwilliger Robert Stoker
spreekt van vliegkunstenaars. Zo
hangen ze roerloos in de lucht, op
zoek naar een prooi in het water.
Dan nemen ze een indrukwekkende
duikvlucht.
Visdiefjes zijn echte koloniebroe-
ders. Sinds de aanleg stijgt het aan-
tal visdiefjes jaarlijks, van nul voor
de aanleg van de waterberging (2010)

naar 54 broedparen nu. Dat grote
aantal lijkt ten koste te gaan van het
aantal kluten, ook een sierlijke wa-
tervogel. Daarvan waren er dit jaar
negen broedparen, tegen veertien
vorig jaar.
De vriiwilligers van het weidevogel-

reservaat De Kampen houden jaar-
lijks de broedresultaten bij. Sinds de
afrastering met schrikdraad en de
verhoging van het waterpeil, is er
een stijgende lijn op alle fronten. De
komst van de waterberging is er een
extra reden voor vogels om in de
door PWN natuurlijk beheerde wei-
landen achter Marquette neer te
strijken.

Koud
In het voorjaar hielden de vrijwilli-
gers hun hart vast. Het bleef heel
lang veel te koud en te droog. De
planten wilden niet bloeien, insec-
ten bleven weg. De weidevogels wa-

ren vooral aan het schuilen en stel-
den hun nest uit. De omstandighe-
den waren te ongunstig.
Achteraf vallen de broedresultaten
nog alleszins mee. De kievit is ach-
teruit gegaan: van tachtig naar 72
broedparen. Hetzelfde geldt voor de
tureluur: van 29 naar 24 paren. Ro-
bert Stoker wijt dat aan de kou en de
droogte.
Het aantal visdiefjes is met spron-
gen vooruit gegaan dankzij de gun-
stige voedselomstandigheden in en
om de waterberging. De weidevo-
gelbeschermers noteerden ook weer
een nieuwe soort voor het gebied, de
fuut. Verder zijn ze zeer content met

broedgevallen van de bontbekple-
vier, zomertaling en watersnip.
In totaal broeden in De Kampen en
bij de waterberging samen 26 soor-
ten weidevogels. Regelmatig staan
vogelaars op de Noordermaatweg te
turen door hun telescopen, zoals de-
ze week naar een grote groep zwarte
ibissen, een zeldzame verschijning.
Verder is hier de gestreepte zandlo-
per gezien, ook een dwaalgast.
In augustus was er een grote toeloop
van vogelspotters vanwege de aan-
wezigheid van de blonde ruiter. Dat
was tot op heden de eerste waarne-
ming van deze vogel in Noord-Hol-
land, aldus Robert Stoker.
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