
7

Kievit op het ijs

Oogjagers
Steltlopers zoals de kievit en de grut-
to zijn wel de bekendste weidevogel 
in ons Zaanse gebied. Oorspronkelijk 
broedden kieviten op grassteppen in 
de gematigde zones van Europa en 
het verre Azië. De kievit is één van 
de weinige soorten die zich goed 
kon aanpassen aan de door de mens 
veroorzaakte veranderingen. Bossen 
werden gekapt, groene weiden ont-
stonden. De kievit houdt van grote 
open vlakten, zo kenmerkend voor 
de vroegere Zaanstreek. 
Kievieten zijn zogenaamde oog-
jagers. Ze zoeken voedsel op ken-
merkende wijze: lopen, stilstaan en 

pikken. Ze gebruiken ook jun gehoor 
om prooien te vinden. Ze trappelen 
met de tenen om wormen naar de 
oppervlakte te lokken.

Ik heb maanden geleden rondom 
Castricum al tientallen kieviten ge-
spot. Blijkbaar zijn ze uit het hogere 
noorden gekomen en zijn ze hier 
door het zachtere weer blijven han-
gen. Velen gaan naar Spanje of Por-
tugal om te overwinteren. Eind maart 
komen de meeste kieviten terug naar 
Nederland. 
Elk jaar ga ik met mijn vrouw Joke 
naar de Kalverringdijk, vlak bij de 

Zaanse Schans, om weidevogels te 
spotten. Fototoestel met telelens in 
de aanslag. Het is echt  genieten van 
de net aangekomen uitgehongerde 
kieviten, grutto’s en tureluurs. Vooral 
steltlopers en eenden gebruiken de 
ondergelopen weiden rondom Het 
Kalf om op krachten te komen voor-
dat ze doorvliegen naar hun eigen 
vaste broedgebied. De vogels vinden 
het ondiepe water prettig vanwege 
het vele voedsel; vooral wormen 
staan op het menu. Ze brengen de 
nacht graag gezamenlijk door. Dat 
geeft de vogels veiligheid en rust, na 
een lange, gevaarlijke tocht. 

Witte grutto
Ik heb dit jaar honderden grutto’s en 
wat minder kievieten geteld. Tot mijn 
verbazing zag ik ook een witte grutto 
langs de Kalverringdijk. Leucisme is 
een afwijking bij dieren en mens die 
leidt tot verminderde pigmentatie. 
Vrienden van de nu 75-jarige Vogel-
wacht Zaansteek vertelden mij dat 
dir geen albino genoemd mag wor-
den. De ogen zijn namelijk niet rood 
gekleurd. 

Weidevogelstand
De Vogelwacht Zaanstreek en Staats-
bosbeheer maken gezamenlijk een 
lijst met gesignaleerde vogelsoorten. 
In ons gebied prijken in elk geval de 
kuifeend, grutto, goudplevier, slecht-
valk, wintertaling en wulp. De meeste 
jaren staan meer dan 50 soorten 

vogels op de lijst. De weidevogels 
hebben het moeilijk in onze regio. 
Door oprukkende verstedelijking, 
bebossing , maar ook door natuurlij-
ke vijanden als de vos en de kraai zijn 
er steeds minder weidenvogels. Vol-
gens het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek is de weidevogelstand in een 
halve eeuw met zestig tot zeventig 
procent afgenomen. Gelukkig wor-
den door vogelwachters, vrijwilligers 
en betrokken veehouders bescher-
mende maatregelen ontwikkeld. 
Het gaat ook niet goed met de Neder-
landse kievitpopulatie. Daarom was 
2016 door Sovon Vogelonderzoek 
Nederland en Vogelbescherming 
Nederland uitgeroepen tot het Jaar 
van de Kievit. Laten wij nu maar 
hopen dat 2018 een beter kievitjaar 
gaat worden. 

De kievit (Vanellus venellus) is niet voor niets de lenteheraut: overal klinkt 
in het vroege voorjaar zijn kenmerkende hoog klinkende roep, of meer, 
een schrille piep. Als dit blad De Wessaner bij u eind april op de deurmat 
valt, zijn de roep en de typerende vladderbewegingen in de lucht goed te 
zien. Al weer enige tijd geleden, het was begin maart, zag ik een kievit op 
het ijs in de buurt van Het Prinsenhofstaat. Een eenzame kievit, totaal ver-
kleumd. Vaak verschool hij zich achter een dikke populierenboom, om uit 
de ergste kou uit het oosten te blijven. De arme kievit probeerde toch nog 
wat bevroren voedsel naar binnen te werken. Hij zocht heftig naar kleine 
ongewervelden die mogelijk nog ondergronds leefden. Tevergeefs, vrees-
de ik. Een bezorgde omwonende bracht wat maden en zaadjes naar deze 
boom voor de ongelukkige.

N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Een witte grutto.

Friedrich Spira kon tot 1944 blijven 
werken bij Avis. Veilig was het ech-
ter niet voor hem in Westzaan. Hij 
moest een jodenster dragen. Zijn 
vrouw en kinderen niet. Zij konden 
zich vrij op straat begeven. Dirk: ‘Hij 
moest altijd oppassen voor de Duit-
se bezetters. Bij razzia’s in Westzaan 
verstopte hij zich in een oude oven 
in de Avisfabriek.’ Begin 1944 kreeg 
hij de oproep dat hij zich moest 
melden bij het Arbeidsbureau in 
Meppel. Dat deed hij. Hij werd als 
grondwerker tewerkgesteld in een 
werkkamp bij Havelte. Tijdens zijn 
verblijf daar werd zijn dochter Eva in 
juli 1944 geboren. Eind 1944 werd hij 
wegens lichamelijke ongeschiktheid 
ontslagen uit het werkkamp. Tineke: 
‘De situatie was zo gevaarlijk voor 
hem geworden dat hij daarna moest 
onderduiken. Dat deed hij overdag 
bij de buren tot het eind van de oor-
log.’

Na de oorlog bleek dat Friedrich Spi-
ra open tbc aan zijn enkel had. Door 
deze ziekte is hij langdurig gedeel-
telijk arbeidsongeschikt geweest. 
Hij heeft tot aan zijn pensioen in 
1961 bij Avis gewerkt. Ze bleven na 
de oorlog wonen op de bovenver-
dieping van Kerkbuurt 15. In 1961 
is het gezin verhuisd naar Bergen 
in Noord-Holland. Hij overleed in 
1979 op 82-jarige leeftijd. Zijn vrouw 
Mathilde overleed op 94-jarige leef-
tijd in 1996.
Tante Cornelia Valk, en later samen 
met de familie Kit, heeft altijd con-
tact onderhouden met de fami-
lie Spira. Zij kwamen bij elkaar op 
bezoek. Tineke: ‘Het waren vrien-
delijke mensen. Na hun overlijden 
hebben we contact gehouden met 
de kinderen. Ik speelde in mijn jeugd 
met hun dochter Eva bij mijn tante. 
Dirk en ik zijn in 1971 bij tante Corne-
lia in het huis komen wonen.’ 
Meer bijzonderheden over het leven 
van de familie Spira vertellen Tineke 
en Dirk op 28 april.

Karin Timmerman

Andere locaties in de Zaanstreek van Open Joodse Huizen op 28 april zijn:
Zaandammerweg 32, Assendelft, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Zuideinde 20, Koog 
aan de Zaan, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Weverstraat 40, Krommenie, 10.30 en 12.00 
uur. Goudastraat 50, Wormerveer, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Zuiddijk 413, Zaan-
dam, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Botenmakersstraat 108, Zaandam, 10.30, 12.00 en 
13.30 uur. Saenredamstraat 27, Zaandam, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Hogendijk 
28 a/b, Zaandam, 10.30, 12.00 en 13.30 uur. Schoolmeesterstraat 68, Zaandam, 
10.30, 12.00 en 13.30 uur.
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