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DE LACHSTERN
Op de foto’s zien wij
frame voor frame hoe
hij een kikker vangt

heeft een echte lach
Elk jaar in augustus en september verblijven
er lachsterns in Noord-Holland, zeldzame
vogels die in Duitsland broeden. Ze doen
onze provincie aan om op te vetten voordat
ze naar het zuiden trekken. Fred (47) en
Renate Visscher (40) houden zich al ruim
tien jaar intensief bezig met de lachsterns
en maken unieke foto’s.

Onmisbare schakel
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Noord-Holland is een ‘onmisbare schakel’ in het leven van
deze vogel. “In Duitsland geven lachsterns hun jongen vooral
krabben te eten, maar dat is vrij eenzijdig voedsel,” verklaart
Fred. “In Noord-Holland zoeken ze in boerenslootjes proteïnerijke kikkers ter compensatie.”
“Bij sterns denk je al snel dat ‘ie vis eet, maar de lachstern
doet dat nauwelijks,” vult Renate aan. “Hij eet van muizen
tot regenwormen, tot aan oeverzwaluwen en soms zelfs een
jonge kluut.” In Noord-Holland foerageren de lachsterns
vooral op oude stukjes boerenland rondom Schagen, Opmeer
en Twisk. De vogels verzamelen zich ’s avonds op Balgzand
om te slapen, daar zitten ze veilig.

Ze vangen kikkers
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Hoe beter je de
lachstern leert kennen,
hoe leuker het wordt

Fred en Renate weten precies bij welk weertype ze op welke
plekken moeten zijn om de lachsterns te zien. Ze vroegen
talloze boeren toegang op hun land, om de ringen af te lezen en
de sterns te fotograferen. Ze konden gedrag in beeld brengen
dat niet eerder was vastgelegd, bijvoorbeeld hoe ze een kikker
vangen. Renate: “Ze vliegen met een behoorlijk gangetje over
een sloot en als ze dan een kikker zien, staan ze acuut op de
rem en maken ze een bochtje om de kikker te verrassen. Op
de foto’s zien wij frame voor frame hoe ze dat doen.”

Yggy in beeld
“De meeste sterns maken een verschrikkelijk geluid,”
zegt Fred Visscher, “maar de lachstern niet. Die heeft
een echte lach.” Tien jaar geleden werd Fred gegrepen
door de lachstern nadat hij deze vogel vlakbij Schagen
op een ondergelopen bollenveldje goed had bekeken
tijdens het foerageren. De vogel liet hem niet meer los
en zijn vrouw Renate raakte al net zo gefascineerd.
Sindsdien gaat veel van de vrije tijd van het stel in deze
vogels zitten. In de periode dat de lachstens NoordHolland aandoen (augustus en september) gaan ze bijna
dagelijks met hun camera’s met 500 millimeter lens op
pad. Ze nemen hun kinderen mee op vakantie naar de
broedkolonie in Duitsland, en gingen op bezoek bij de
pleisterplaats in Groningen. Door het aﬂezen van de
ringen komen ze veel te weten over de individuen. Renate:
“Hoe beter je ze leert kennen, hoe leuker het wordt.”
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Door ringen af te lezen via een ingezoomde foto of met een
telescoop volgen Fred en Renate sommige lachsterns al jaren.
Renate: “Eén vogel hebben we zes jaar geleden als jong met
zijn ouders naast ons huis ontdekt en volop gefotografeerd.
Elk jaar komt hij terug. Inmiddels weten we dat het een
mannetje is – hij is via een webcam bovenop een andere vogel
gezien – en hij heeft zelf jongen gehad. We noemen hem
Yggy, naar de kleurringen om zijn poot.” Lachsterns kunnen
30 tot 35 jaar oud worden.

Onbekend verblijf
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Na de pitstop in Noord-Holland vertrekken de lachsterns
binnenkort weer naar Zuid-Europa of Afrika. Renate: “Dan
zijn we ze weer een jaar kwijt.” Het is onbekend waar de
vogels precies verblijven. Fred en Renate hopen dat dit ooit
met zenderonderzoek wordt achterhaald. j
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