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Samenvatting Roofvogelverslag 2013 Henk Levering 

Van de Wespendief werden dit jaar 4 territoria met 2 succesvolle nesten 
vastgesteld, waar minimaal 3 jongen uitvlogen. Helaas werd 1 van de 
succesvolle nesten, in Bakkum, niet gevonden, maar alleen een uitge-
vlogen jong waargenomen. Vorig jaar waren er 5 territoria met 3 nesten, 
waarvan 2 succesvol met 4 uitgevlogen jongen. 

Van de Havik waren er 22 territoria met 18 nesten, waarvan 16 succesvol 
met 38 uitgevlogen jongen. Dit is ongeveer vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Vorig jaar waren er 22 territoria met 21 nesten waarvan 17 succes-
vol, met 48 uitgevlogen jongen. 
 
Van de Sperwer werden 8 territoria gevonden, met 5 nesten waarvan 4 
succesvol met 16 uitgevlogen jongen. Vorig jaar waren er 11 territoria met 
8 nesten waarvan 4 succesvol met 11 uitgevlogen jongen. Het lagere 
aantal nesten wordt gecompenseerd door een hoger broedsucces, 
waardoor toch een licht herstel kan worden vastgesteld. 
 
Van de Buizerd waren er 44 territoria, met 19 nesten waarvan 13 succes-
vol met 21 uitgevlogen jongen. Vorig jaar waren er 51 territoria, met 41 
nesten waarvan 34 succesvol met 54 uitgevlogen jongen. Het vermoeden 
is dat het lange koude voorjaar de Buizerd parten heeft gespeeld. Sinds 
1997 is het aantal uitgevlogen jongen niet zo laag geweest. 
 
Er werden net als voorgaande jaren in het hele gebied weinig jagende 
Torenvalken waargenomen. Dit resulteerde 4 territoria. In Wimmenum 
werden later in het seizoen wel 3 jongen waargenomen, maar niet met 
zekerheid vastgesteld dat er in de bekende nestkast gebroed is. 
 
Alleen in gebied Castricum kon een jachtterritorium van de Boomvalk 
worden vastgesteld. In de overige gebieden werden wat losse waarne-
mingen gedaan. Er werd dit jaar wederom zowel van de Bruine Kiekendief 
als van de Blauwe Kiekendief geen territorium vastgesteld. 
 
De Bosuil had in het zuidelijk deel, inclusief Marquette, 43 territoria, 5 
minder dan vorig jaar. In Bergen (NHD) daalde het aantal territoria van 11 
naar 5. In Schoorl bleef het aantal territoria 4 (bron Arend de Jong). 
 
Door een bijdrage van WRN kon een goede klim set worden aangeschaft, 
waardoor de veiligheid van de klimmers beter gewaarborgd is. 
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Bij het overlijden van Cock Reijnders Van het Bestuur 

 
Eind januari bereikte ons het droevige bericht dat op 24 januari jl. Cock 
Reijnders is overleden. Cock is binnen onze vereniging vele jaren actief 
geweest als vinker, als vertegenwoordiger van de vinkers in het bestuur en 
als excursieleider. De laatste decennia was Cock vooral actief in de Dutch 
Birding Association en als twitcher. Ons lid Theo Admiraal schreef een 
passend in memoriam op de website van Dutch Birding:  

http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=906 

Namens de Vogelwerkgroep wenst het Bestuur zijn vrouw en kinderen en 
andere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

 

Ter herinnering aan Cock Reijnders Rienk Slings 

 

14 oktober 1977 
“Rienk, over” kraakt de portofoon achter tot leven. “Rienk, over!” Ik sta 
voor. Nis neemt op. “Nis, over”. “Zeg het maar Cock”. “Ik wil Rienk! Over”. 
“Zeg het maar tegen mij, Cock, over, Rienk staat voor, over” “Ik wil Rienk!!, 
over!”  Nis reikt me de portofoon zwijgend aan. “Met Rienk, over”. “Je raai 
nooit wat ik heb!” Altijd lastig natuurlijk. “Een Ransuil zeker?, over” probeer 
ik te bluffen. Die zat vanmorgen vroeg nog bij het Sec te roepen. “Nee een 
Notenkraker!” met overslaande stem. “Bij het vijvertje!, over” “Ja hoor…, 
over”. “Nee echt! Ik kom er zo aan. Ik moet alleen WSZ nog, over” 
Opgewonden en vol verwachting, maar toch een beetje onzeker kijken Nis 
en ik elkaar aan. Het zou niet de eerste practical joke met een zeldzame 
vangst zijn ... Maar Cock klonk wel serieus.  Opgewonden stemmen achter 
de hut. Triomfantelijk houdt Cock de draagzak omhoog. Met kloppend hart 
kijk ik door het rooster aan de onderkant. Ik zie chocoladebruin met lichte 
spikkels. Het is er een!! 
 

 
Zwarte Ibissen Jos Vroege 

Op 5 oktober j.l. werd door Ruud Altenburg in de waterberging bij 
Heemskerk een Zwarte Ibis ontdekt. Al gauw bleek dat ten zuiden van 
Castricum een hele groep was neergestreken. Die middag werden er vanaf 
de Korendijk en de Noordermaatweg acht geteld. Op 15 en 16 oktober 
werden in de buurt van Uitgeest uiteindelijk zelfs 17 Zwarte Ibissen 
waargenomen.Op zondag 6 oktober fietste ik via de Heemstederweg 
richting Heemskerk om nog even naar de Zwarte Ibissen te kijken. 

http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=906
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Onderweg kwam ik Cock en Tineke tegen. Ze waren samen aan het 
wandelen. Cock had, zo viel mij op, geen verrekijker bij zich. Ik vertelde 
wat ik ging doen. Tot mijn verbazing wist hij van niets. En dat terwijl Cock, 
als er ergens in Nederland een bijzondere vogel werd gezien, altijd als een 
van de eersten op de hoogte was. 
 
Cock ging terug naar huis om zijn kijker, zijn camera en zijn telescoop te 
halen. Niet veel later arriveerde hij samen met Tineke op de 
Noordermaatweg, die door de komst van een aantal prominente 'Dutch 
Birders' inmiddels was uitgegroeid tot de vogelboulevard van Nederland. 
Het was de laatste keer dat ik samen met hem in het veld was.  
 
Cock, man, wat zullen we je missen! 
 

 
 

Cock Reijnders op de Noordermaatweg, 6 oktober 2013                Foto: Jos Vroege
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Samenvatting Jaarverslag 2013 Kerkuilen              Henk Eenhoorn 
 
2013 zal in het algemeen niet bekend staan als het jaar met de vele 
broedsels en de Kerkuilen maken daar geen uitzondering op; vooral het 
lage aantal Veldmuizen wordt als oorzaak beschouwd. Uit braak-
ballenonderzoek blijkt dat 35% van het voedsel van Kerkuilen uit 
Veldmuizen bestaat! 
 
Zo waren er op een plaats waar elk jaar werd gebroed en waar we het 
vorig jaar nog een oorkonde uitreikten (i.v.m. het 5 jaar achteréén succes-
volle broedresultaat), wel Kerkuilen aanwezig maar werd er niet gebroed. 
Ook op 4 andere vaste broedplaatsen waren dit jaar geen jongen. 
 
Maar toch zijn er gelukkig nog wel broedresultaten te melden: 
 
In regio 8 
a. in Koedijk aan de Nauertogt ringden we 3 jongen. Voor het eerst werd 

ook het geslacht bepaald aan de hand van het verschil tussen de 
tekening op bepaalde veren (bij een vrouwtje is de bruine vleugel-
tekening massiever/groter); er waren 2 mannetjes, maar het derde jong 
was te klein (had vooral pluizen en weinig veren; was dus niet te sexen) 

b. in Heiloo aan de Westerweg werd tweemaal gebroed met als resultaat 
respectievelijk 3 en 2 jongen; De kast hangt hier zo hoog dat we er niet 
bij kunnen komen om de jongen te ringen 

c. aan de Vennewatersweg in Egmond-Binnen vlogen 3 jongen uit. 
 
In 2013 waren er dus 3 broedsels en vlogen er 11 jongen uit. 
In 2012 waren er 9 eerste broedsels en vlogen er 35 jongen uit. 
 
In regio 9 
a. in de hooischelf aan de Schoollaan in Limmen, ringden we 2 jongen 

(een vrouwtje en een mannetje) en het volwassen vrouwtje (zij was zo 
vriendelijk om, toen we wilden ringen, ook in de kast te blijven zitten; 
dat is wel uitzonderlijk omdat de ouders, als de jongen een paar weken 
oud zijn -en agressiever worden- de kast alleen bezoeken om muizen 
naar binnen te gooien)  

b. in Heemskerk ringden we 3 jongen (1 mannetje en 1 vrouwtje, van de 
derde was het geslacht niet na te gaan (te jong) 

c. in Uitgeest ringden we 5 jongen (2 vrouwtjes en de overige 3 waren te 
jong). 
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In 2013 waren er dus 3 broedsels en vlogen er 10 jongen uit 
In 2012 waren er 6 broedsels en er vlogen 25 jongen uit 
 
Broedgevallen 2013 in Noord-Holland: nog niet bekend. In 2012 waren dat 
er 139. 
Broedgevallen 2013 landelijk: nog niet bekend. In 2012 waren dat er 2518. 
 
 
Er op uit Marian van Leeuwen 

 
Wat is het toch heerlijk om met pensioen te zijn, doordeweeks op pad! 
Maar nu gingen we toch op zondag 5 januari naar Zuid Holland en Zeeland 
met het voordeel dat het rustig was op de weg. Een auto gevuld met Renie 
aan het stuur, Arend, Jan Zweeris en ondergetekende. Ja, en nu we er 
toch dichtbij kwamen, wilden we  graag de Arendbuizerd zien die al zo lang 
op de tweede Maasvlakte vertoeft. 
 
We reden rond de Slufter en kwamen bij een ruig terrein. Na een poosje 
speuren ontdekte Arend de Arendbuizerd, hoe kan het anders, een 
naamgenoot. Zittend op een paal, duikend naar beneden, omgeven door 
zes Buizerden, vliegend, kortom: actief!  Het moet er vol met muizen zitten, 
een vrouw Blauwe Kiekendief en een Torenvalk hielden zich er ook op. 
 
We reden door naar de buitenhaven van Stellendam waar we 
terugkeerden naar het gewone, zoals groepen van zo’n 30 Stormmeeuwen 
en Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen, Grote Mantelmeeuwen, Kuifeenden en 
6 Blauwe Reigers op het “leugenpiertje”.  
 
De volgende stop was de Kop van Goeree, uitkijkend over de Kwade Hoek 
Oost. Dat bood Drieteenstrandlopers, Middelste Zaagbekken, Brilduikers, 
Scholeksters, 1 Kluut, Zilverplevieren, Bonte Strandlopers, Rosse Grutto’s, 
Krakeenden, Wintertalingen en Wulpen waarvan de melancholische roep 
bij het bewolkte weer hoorde.  
 
Onze weg voerde verder naar het zuiden, bij Ouddorp Zuiddijk de Pitten 
graasden zo’n 500 Rotganzen en ca 200 Kol- en Brandganzen, een stopje 
waard!  Renie chauffeurde ons verder naar de Brouwersdam waar de 
Zwarte Zeekoet wachtte, in het winterkleed voornamelijk wit, met natuurlijk 
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de bijbehorende fotografen en vogelaars. We genoten verder van een 
mooie man IJseend, Steenlopers, Drieteentjes en 2 Grijze Zeehonden.  
 
We arriveerden op Schouwen Duiveland en zagen bij de Schelphoek een 
Kleine Zilverreiger en Tureluurs. In de Koudekerkse Inlaag liepen 3 hinden 
Edelhert die we goed konden volgen. In de Spuikom Flaauwers Inlaag 
stonden 5 Kleine Zilverreigers, een plaatje! 
 
 

 
 
En ja, als laatste de Prunjepolder, een must bij zo’n excursie. Een mooi 
paartje Pijlstaart, Slobeenden, Smienten, Wulpen, Steenlopers, Berg-
eenden, Tureluurs, Middelste Zaagbekken, Brandganzen en een wolk van 
wel 1000 Spreeuwen boven het weidse landschap.  
 
Het werd schemerig, een Torenvalk probeerde nog een prooi te ver-
schalken, onze koffie, koek en snoep raakten op, tijd om naar huis te gaan. 
Als toetje vlogen zo’n 200 Kieviten vlak over ons heen, prachtig. Arend 
nam het stuur over en zonder oponthoud kwamen we in Noord Holland 
aan. Het was een gezellige mooie vogeldag! 
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De Slechtvalk Jan Zweeris 

 
Het eerste deel van de naam geeft al aan in welke categorie de mensen 
hem/haar ingedeeld hebben. Slecht tegenover goed. Of is het afgeleid van 
slacht(en) ? Dat laatste komt meer overeen met wat de vogel doet met de 
prooi.  
 
Voor de Slechtvalk zijn 200 vogels in Europa potentieel prooi. Van kleine 
zangvogels tot ganzen, heeft men onderzocht. Ook andere vogels hebben 
zo’n negatief naamdeel, zoals Wespendief, Pestvogel, Kiekendief, Klap-
ekster, Aasgier, Spotvogel, Kwak, Kemphaan, Scharrelaar. Zoekend in 
mijn vogelgids vond ik toch weinig van dit soort namen. Gelukkig maar. 
Waarom zij wel negatief benaderd worden en anderen niet, die hetzelfde 
doen? Denk maar aan Torenvalk, Buizerd, Havik, Aalscholver, Merel, 
Kievit, enz.  
 
Eigenlijk zijn alle dieren “slecht“, als we aan hun consumptie denken. Ieder 
levend organisme dient als voedsel voor een ander. Zo is de kringloop van 
het leven. Eten en gegeten worden. Dat is natuur. En wij genieten van die 
natuur. Hebben we dan een soort filter in ons brein, waardoor we de 
wreedheid niet als zodanig zien, niet willen zien?  Genieten van al die 
wonderlijke schepsels, die lopen, vliegen, hippen, zingen, duiken, paren, 
baltsen, leven, en doodgaan. Natuur. Dat wonderlijke stelsel van orga-
nismen, groot en oneindig klein, dat een onontwarbaar netwerk vormt met 
aarde, lucht, en zon. Met mooie en lelijke kanten. Daar genieten we van.  
Waar je door de Slechtvalk al niet over aan het mijmeren gaat ! 
 
 
Rosse Grutto’s Jos Vroege 

30 april 1999 
Via de Dorpsstraat, waar drommen dorpsgenoten zich vergapen aan wat 
op de vrijmarkt is uitgestald, fiets ik naar het station. Micky is zojuist 
vertrokken voor een week in Hoenderloo met mijn schoonouders, mijn 
schoonzus en mijn nichtjes. Ik heb mijn zinnen gezet op een dagje Texel. 
Nog voor twaalven wandel ik met telescoop en statief langs de Mokbaai. 
Het is prachtig weer. Dat winterjack heb ik terecht thuis gelaten. Een 
hoedje zou echter geen overbodige luxe zijn geweest. Het is aflopend tij. 
Het water trekt zich langzaam terug tot in het midden van de baai. Op het 
drooggevallen wad dat waarvoor ik ben gekomen: steltlopers. 
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De voorjaarstrek is inmiddels in volle gang. Vanuit Afrika trekken wolken 
vogels naar de Waddenzee om daar ‘op te vetten’ voor de volgende 
etappe: de reis naar de broedgebieden in het hoge Noorden. Zij hebben 
zich inmiddels getooid in zomerkleed. Door mijn telescoop vergaap ik mij 
aan het oranjerode verenpak van Kanoetstrandlopers en Rosse Grutto’s. 
’s Avonds – aan de andere kant van de baai – krijg ik onverwachts bezoek. 
De chauffeur die naast mij zo plotseling remt, blijkt één van mijn 
vogelvrienden uit Zwartewaal. Wim, Ernie en Arthur zijn na één dag 
vakantie al roodverbrand. Thuis in de spiegel blijkt mijn schedeldak er al 
net zo aan toe te zijn. 
 
1 mei 1999 
Vroeg uit de veren. Terwijl ik op weg was naar Texel, blijkt Rienk op de 
vinkenbaan de eerste Rosse Grutto’s te hebben geringd. Rosse Grutto’s 
zijn ook dit jaar weer goed voor buitenlands bezoek: bij aankomst op de 
vinkenbaan ontmoet ik Mèta Landys, een Amerikaanse biologe van 
Litouwse afkomst. Via Theunis Piersma van het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel, kwam Mèta in contact met de 
Castricumse vinkers. De plaatselijke vinkenbaan is voor haar de mooiste 
van de hele wereld. Terwijl Piersma vooral bekend werd door zijn onder-
zoek naar de Kanoet, is haar voornaamste studieobject de Rosse Grutto. 
 
Mèta is vooral geïnteresseerd in de lichamelijke veranderingen die bij 
Rosse Grutto’s gedurende de trek optreden. Om een beeld te krijgen van 
wat er tijdens de vlucht gebeurt, moeten de vogels nog vóór aankomst in 
de Waddenzee worden gevangen. Eenmaal aan de grond stelt hun 
lichaam zich in rap tempo in op het opnemen van voedsel. Bij Castricum – 
waar de vogels de Waddenzee haast al kunnen zien liggen en de landing 
als het ware al wordt ingezet – is dat nog niet het geval. 
. 
Onmiddellijk na de vangst wordt bij de vogels bloed geprikt. De bloed-
monsters worden een aantal uur later gecentrifugeerd en vervolgens thuis 
in Seattle nader geanalyseerd. In het bloed wordt onder andere gekeken 
naar corticosteroïden, hormonen die er voor zorgen dat tijdens de trek niet 
alleen vet maar ook spierweefsel wordt verbrand. Bij de verbranding 
daarvan komt naast energie ook water vrij – als je lang niet aan de grond 
komt een belangrijk voordeel. Behalve bloed- worden door Mèta ook 
poepmonsters verzameld. Daarin wordt onder andere gekeken naar 
afbraakproducten van rode bloedlichaampjes, de transporteurs van 
zuurstof in het lichaam. Dat er tijdens de vlucht rode bloedlichaampjes 
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verloren gaan, is bekend. Of dat alleen een kwestie is van slijtage of echt 
nodig om te voorkomen dat het bloed te dik wordt – zoals bij wielrenners 
onder invloed van EPO – is onduidelijk. 
 
Het is die dag echt ‘dag van de arbeid’. ’s Avonds blijken er meer dan 
honderd Rosse Grutto’s te zijn gevangen: meer dan ooit tevoren. Terwijl 
Mèta zich bezighoudt met het verzamelen van bloed en poep, worden de 
vogels door de vinkers geringd en gemeten. Groepsgewijs worden zij 
vervolgens weer losgelaten. Op weg naar de Mokbaai, hopelijk op weg 
naar een goed broedseizoen. 
 

 
 
Luc Knijnsberg laat twee gekleurringde Rosse Grutto’s los. Richard Reijnders kijkt 
toe. Vinkenbaan Castricum, 4 mei 2011                                       Foto: Arnold Wijker 
 
Dankbetuiging 
Met dank aan Arnold Wijker voor zijn toestemming om de door hem ge-
maakte foto hier als illustratie te gebruiken.  
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dankbaar gebruik van een stuk dat Arnold Wijker in 1998 publiceerde in ‘De Winterkoning’. 
Meer dan honderd Rosse Grutto’s op één dag is op de  Castricumse Vinkenbaan overigens 
geen record meer: op 1 mei 2006 werden maar liefst 209 Rosse Grutto’s gevangen 
(Knijnsberg, 2008). De afgelopen jaren werden Rosse Grutto’s in Castricum, in het kader van 
een project van het NIOZ (zie Heemskerk, 213 ) gekleurringd. 

 

 

 

Bosuilenstand Arend de Jong 

 
Hoe vergaat het de Bosuilen in de duinen tussen Wijk aan Zee en de 
Hondsbossche Zeewering? 
 
Met de Bosuil gaat het de afgelopen 25 jaar redelijk goed (zie grafiek 1). 
Na een regelmatige groei tot 1990 kwam de stand in 1991 en 1992 op zijn 
maximale populatiegrootte van 102 territoria in 1992. In die jaren vestigde 
de Havik zich in onze duinen. Het duurde ruim 10 jaar voordat de Havik de 
Bosuilstand ruim gehalveerd had met 48 territoria in 2004. De Bosuilen 
waren toen inmiddels bestand tegen de Havik geworden waardoor ze weer 
in aantal toe konden nemen. In de jaren 2005 tot en met 2012 groeide het 
aantal territoria naar 61 paar.  
 
In 2013 kwam een achteruitgang in de stand, deze zakte naar 50 paar. 
Wat is er aan de hand? De Bosuilen in het duin eten vooral veel muizen en 
ook wel kikkers. Muizen leven in de winter van eikels en beukennootjes. 
De Bosuil leeft dan ook het liefst in een eiken-/beukenbos. De 
muizenvoerproductie voor de Veluwe staat in grafiek 2. Deze is redelijk 
maatgevend voor heel Nederland. Als ik grafiek 1 en 2 met elkaar vergelijk 
kom ik tot de conclusie dat er geen noemenswaardige fluctuatie voor de 



De Winterkoning 49 (2) 11 

Bosuil is na goede of slechte mastjaren bij ons. Dit is te verklaren door aan 
te nemen dat de muizen ook bij een mager mastjaar voldoende voorraden 
aan konden leggen voor de winter. 
 
Echter in 2012 was door een paar nachtvorstjes in mei bijna alle bloesem 
van beuk en eik stukgevroren. Het gevolg was dat we in de winter van 
2012/13 voor de Bosuilen een ernstig voedseltekort konden constateren. 
Het begon begin februari met een e-mail van Henk v.d. Leest die met de 
Roofvogelwerkgroep in het naaldbos tussen Camping Geversduin en het 
Zweefvliegveld (de Wildernis) 3 dode Bosuilen had gevonden. Dit wijst er 
op dat de uilen in de ochtend- en de avondschemering voedsel aan het 
zoeken waren. Dat doen ze alleen bij voedselschaarste. De kans dat ze 
geslagen worden door een Havik neemt dan sterk toe. Wat mij opviel in 
maart was, dat de uilen kort antwoord gaven op mijn “bosuil roepen” en dat 
ze dan vrij snel vertrokken. Dit is normaal als ze jongen hebben. Eten 
vangen is dan belangrijker dan een territorium verdedigen. Ik vond het wel 
vreemd dat in de zo koude winter die 2012/13 was, de uilen zo vroeg 
jongen zouden hebben. 
  
Op 12 april gaf ik een uilenexcursie voor het IVN en Camping Geversduin. 
Die avond zijn we door 7 territoria gelopen maar ondanks dat ik de longen 
uit mijn lijf geroepen heb kreeg ik geen antwoord. Dat was in de 32 jaar 
uilen tellen en excursies geven nog niet eerder voorgekomen in het Noord-
Hollands duingebied tussen Heemskerk en de Egmonden ! Toen reali-
seerde ik me dat de Bosuilen het moeilijk hadden. Normaal eten ze ook 
veel kikkers. In de tijd van de paddentrek moet dat een feestmaal zijn. 
Gewoonlijk begint de paddentrek in februari en eindigt half april (gegevens 
gekregen van paddenwerkgroep via Thea Spruyt). In 2013 voltrok de trek 
zich in slechts 10 dagen in de eerste 2 weken van april. Waar waren de 
bosuilmannen op 12 april? Dood? Of kikkers zoeken buiten hun territorium 
en hoe is het overige broedseizoen verlopen? Bij het schrijven van dit 
artikel ben ik nog niet begonnen aan het bosuilonderzoek van 2014 en heb 
nog geen idee hoe de bosuilstand nu zal zijn; wel weet ik dat de Buizerd, 
die ook een muizeneter is, een heel slecht broedseizoen had in 2013 en 
dat op de horsten veel meer duinhagedissen als prooirest gevonden zijn 
dan normaal (mededeling Roofvogelwerkgroep). Alles bij elkaar is het voor 
mij duidelijk dat een paar nachtvorstjes in mei erger is voor de Buizerd en 
de Bosuil dan 2 strenge winters.  
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Grafiek 1: Aantal Bosuil-territoria in de duinen in de periode 1990-2013 
 
Grafiek 2: Productie van eikels en beukennoten op de Veluwe in de  
                  periode 1990-2013 
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Excursie Nijkerker-/Nuldernauw, Horsterwold, 23-11-2013 

 Joop Zuiderwijk 
 
Het is zaterdagochtend 08.00 uur. We staan met negen man klaar voor 
vertrek naar bovengenoemde vogelrijke wateren en aanliggende wei-
landen op de grens van de provincies Gelderland en Flevoland, de 
excursie die sinds een aantal jaren vaste prik is geworden op onze 
evenementen agenda. Die “we” zijn: Rene Mastwijk, Renie v.d. Werf, Ed 
van Houten, het duo Tim en Jaap Walta, Jaap Olbers, Arend de Jong, 
Joop Zuiderwijk en Jan Zweeris die vandaag de scepter zwaait. We rijden 
via Uitgeest waar Marian van Leeuwen en Luc Aarts opgevist worden en 
met dit elftal is het via de Zaanstreek, ring Amsterdam en Almere een 
uurtje rijden tot het “beloofde land” aan de overkant van de Nijkerkersluis. 
Hier gaan we rechtsaf en bezoeken dus eerst het gebied van de 
Arkemheenpolder in de hoop hier de Kleine Zwaan aan te treffen. Deze uit 
het hoge noorden afkomstige vogels zijn vaak in de winter juist in deze 
polder te vinden. Voorbij het kleine sluisje parkeren we langs de smalle 
polderweg en zoeken we het land af. Drie grote witte vogels veraf blijken 
Knobbelzwanen te zijn; een andere witte eenling een Grote Zilverreiger; 
verder veel meeuwen - Kokmeeuwen, Zilver- en Mantelmeeuwen - maar 
de beoogde Kleine Zwanen zijn onvindbaar.  
 
Helaas, maar de dag is nog vroeg en er kan nog veel gebeuren. 
Ontevreden hoeven we overigens niet te zijn want er valt hier nog veel te 
zien. Veel Kolganzen, Brandganzen en uiteraard ook de Grauwe Gans 
staan in meerdere groepen in alle rust in het veld verspreid nog volledig 
onwetend wat de toekomst hun brengen zal nu het met de diverse partijen 
gesloten “ganzen akkoord” inmiddels alweer afgeschoten is.. 
 
Bij een houten hek scharrellen wat Holenduiven rond terwijl op het hek een 
zestal gezellig zit te niksen. Op een ander hek zit een Buizerd, een nogal 
licht gekleurd exemplaar, de omgeving af te loeren. En boven dit alles 
vliegt een vlucht Wulpen over (niet die van schrijver Maarten ’t Hart want 
dat waren Regenwulpen). We gaan weer verder tot waar de weg voor 
autoverkeer ophoudt en wel bij het stoomgemaal “Hertog Reijnout”. Er 
staan hier veel auto’s geparkeerd en er is blijkbaar iets te doen. Maar ook 
voor onze auto’s is er nog wel een plek beschikbaar. Dit gemaal gebouwd 
in 1882-1883, is het enige nog werkende stoomgemaal in Europa dat werkt 
met buitenschepraderen om overtollig water uit de polder te lozen in wat in 



De Winterkoning 49 (2) 14 

vroegere tijden de Zuiderzee was. Ook vandaag is het actief want we zien 
de waterstroming bij de uitloop in het Nijkerkernauw. 
 
Vanaf de dijk overzien we het water dat - naar links en rechts kijkend - 
stampvol zit met wel duizenden luidruchtige Smienten. Hun doordringende 
‘pieoew-pieoew’ geluid dat zij produceren overheerst al het andere. In deze 
menigte worden ook nog wat andere soorten ontdekt zoals een paartje 
Brilduiker, Kuifeenden, Futen en aan de overkant langs de rietkraag een 
groep Nonnetjes, tien vrouwtjes en één man, een toch wel wat 
onevenwichtige verhouding. Als deze groep zo blijft tot de lente dan kan 
het mannetje het er nog druk mee krijgen. 
 
Er staat hier ook een picknicktafel welke ons mooi de gelegenheid geeft 
om op ons gemak te genieten van een bakje koffie en wat daar verder bij 
hoort. En je kan er ook nog lekker bij gaan zitten. In de polder achter ons 
vinden we de groep Wulpen terug. Ze zijn daar neergestreken en bevinden 
zich in gezelschap van Kieviten en enkele Kemphanen. We noteren drie 
overvliegende Watersnippen en een zwerm Kieviten met in de bovenlaag 
mogelijk ook Plevieren. En dan gebeurt er iets dat je niet voor mogelijk 
houdt. Met hoge snelheid komt een speedboot van links aanscheuren -  
nota bene ook nog een van de politie - met het gevolg …. alles in paniek 
de lucht in. Een wolk van duizenden vogels die naar alle kanten een goed 
heenkomen zoekt. Het gehele watervlak is ineens compleet leeg geveegd. 
Het is natuurlijk wel spectaculair dit te zien gebeuren maar toch ?? De 
vogels zullen wel weer terugkomen, verder op zijn er alweer gauw veel op 
het water terug gekeerd, maar voor ons toch wel een reden om hier op te 
breken en te gaan kijken wat er aan de andere kant van de grote sluis te 
beleven is.  
 
Ook hier zit het vol met Smienten en het zou kunnen dat hier ook 
vluchtelingen van de andere kant hun toevlucht hebben gezocht. Op de 
palen- en stenen rij zitten zoals gebruikelijk Aalscholvers al dan niet hun 
vleugels drogend en de bekende meeuwensoorten. Goede ogen ontdek-
ken een paartje Grote Zaagbek en een paartje Pijlstaart; er zwemmen 
Krakeenden, Wintertalingen, enkele Bergeenden en zeven grondelende en 
slapende zwanen op een kluitje blijken zowaar de gezochte Kleine Zwanen 
te zijn. Ook Wulpen hebben hier in het water op het ondiepere deel weer 
een plek gevonden. Verder op langs de begroeide middenstrook staat een 
Grote Zilverreiger zoals bij voorgaande excursies ook altijd het geval was. 
Zou dit dezelfde vogel kunnen zijn? 
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We rijden nog een stukje verder tot waar de weg van de dijk afbuigt. Hier 
gaan we de dijk op voor een korte wandeling. In het riet aan de voet van 
de dijk zijn zo’n twintig vogeltjes druk in de weer. Geen echte rietvogels; 
het blijken Huismussen te zijn, wat toch wel opmerkelijk genoemd mag 
worden. Door de evenwijdig aan de dijk begroeide strook is het water hier 
veel smaller geworden en meerdere groepjes Krakeenden, Wilde Eenden 
en Wintertalingen maken gebruik van de beschutting van riet en struik-
gewas. Ook onze Zilverreiger is hier nog steeds aanwezig; verplaatst zich 
zo nu en dan om daarna weer terug te keren naar zijn vaste stek. Hij/zij 
houdt onze bewegingen kennelijk goed in de gaten. 
 
We komen langs een uitnodigend bankje en terwijl de groep verder loopt 
kunnen twee toch al wat achterop geraakten de verleiding niet weerstaan. 
Bovendien moet er ook nog gelunched worden. Als zij daar zo in het 
zonnetje zitten te genieten komt vlak voor hen een koppel van maar liefst 
twee en twintig Kleine Zwanen prachtig in V-formatie voorbij vliegen. Een 
voltreffer van een waarneming. Zij gaan de goede kant uit zodat de 
anderen ze ook hebben gezien zoals ze bij terugkomst melden plus een 
jonge Bruine Kiekendief. 
 
Het volgende doel is camping “de Distel” in het Horsterwold waar we 
hopen Appelvinken te zien. Het is er rustig ook wat de vogels betreft. 
Rondlopend langs bomen en struiken getooid met fraaie herfstkleuren 
moeten we het voorlopig doen met een enkele Pimpelmees, een krijsende 
Gaai, de Merel, Sijsje, Roodborstje en gewone Vink maar voorlopig geen 
Appelvink. Onder een naaldboom waar vaak een Ransuil in zit, liggen wel 
braakballen op de grond maar de vogel zelf is niet te ontdekken. En dan 
toch opeens enkele Appelvinken hoog vliegend van boomtop naar 
boomtop. Het wachten is nu dat er eentje dichterbij komt en zich beter laat 
zien. Wat uiteindelijk gebeurt zodat ook de kleuren - zalmkleurige borst, 
witte zijstreep en kegelsnavel - zichtbaar worden. Maar bij deze enkele 
vogel blijft het dan ook .. 
 
Na nog een kopje koffie in de kantine (met dank voor de gastvrijheid) gaat 
het richting het natuurreservaat Harderbroek. Op het water van het 
Wolderwijd dobberen grote groepen Kuifeenden en Tafeleenden. Het loopt 
inmiddels naar het eind van de middag en de duisternis kondigt zich aan. 
We stoppen bij een op een heuvel gebouwd stenen uitzicht van waar we 
het reservaat  kunnen overzien. Het is een groot met struiken en riet 
begroeide vlakte met daarin op flinke afstand een plas welke door deze 
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begroeiing bijna geheel aan het gezicht onttrokken wordt. Met uitzondering 
van een in de verte vliegende Blauwe Kiekendief en een Ekster in de top 
van een schriel boompje valt hier verder niets te zien. Een goed moment 
om afscheid van elkaar te nemen en de terugtocht te aanvaarden na een 
uiterst succesvolle dag vogelen. 
 
Naschrift. Voor het maken van dit verslag heb ik mede gebruik kunnen 
maken van de complete waarnemingenlijst die Marian mij heeft 
toegezonden. Waarvoor mijn dank. Naast de in het verslag genoemde 
soorten werden ook waargenomen (gezien of gehoord): Graspieper, 
Zwarte Kraai, Kauw, Meerkoet, Winterkoning, Fazant (hen), Koolmees, 
Blauwe Reiger, Sperwer en Turkse Tortel. Totaal: 45 soorten. 
 
 
Fietsexcursie door de duinen, 8-12-2013 Femie de Jager 

 

Om 9.00 uur verzamelen voor het station waar Dick Dekker wacht. We zijn 
met zijn drieën en alle drie denken we dat we te warm zijn aangekleed; het 
blijkt heerlijk zacht weer te zijn. Onderweg naar het Boetje van Kees horen 
of zien we o.a. Kool- Pimpel- en Staartmees en Grote Bonte Specht. Bij 
het water worden we als eerste verrast door 13 zwanen. Wilde? Nee, 
helaas, Knobbelzwanen, maar wel een mooi gezicht. Verder zien we Grote 
Zaagbekken, 2 vrouw en 2 man, Wintertalingen, ongeveer 80 Tafeleenden, 
meer dan 100 Meerkoeten, Aalscholvers natuurlijk, 3 Dodaarzen, 
Krakeenden en 2 vrouwtjes Brilduikers. Ze komen dichtbij en blijken 
verrassend mooi. We horen Roodborstje en Winterkoning en zien Havik en 
Buizerd. Bij de kwal en het infiltratiegebied zijn jammer genoeg ook geen 
Wilde- en Kleine Zwanen. 
Onderweg  naar het weitje van Brasser zien we een groepje Groenlingen, 
ca. 20 Kramsvogels en een Ringmus. Bij het weitje van Brasser vliegen 
ongeveer 10 Kneutjes en is een Blauwe Reiger bezig een kikker te 
verorberen; verder is het er stil en we vervolgen onze weg een stuk lopend 
om Kruisbekken te spotten, maar helaas! Bij Doornvlak  is het ook rustig, 
we horen wel een Goudhaantje en dan horen en zien we drie 
Boomklevers. We eindigen bij het meertje van Vogelenzang  waar  we 80 
Krakeenden, een Mandarijneend man, 3 Wintertalingen, 3 Grote Zaag-
bekken, Kuifeendjes en veel Wilde Eenden en Meerkoeten zien. Aan de 
overkant in de boom roerloos een witte Buizerd! Geen  bijzondere waar-
nemingen, maar wel een hele mooie ochtend en fietstocht en we beseffen 
weer eens in welk een prachtig  gebied wij wonen. 
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Excursie Wieringen/Wieringermeer, 18-1-2014 Huub Huneker 

(een excursieverslag, maar dan effe anders) 
 
Noorderdijkweg, bij het noordelijke wiel ter hoogte van het Sluitgatbosch; 
de noordpunt van de Wieringermeer. Daar dus. Daar eindigde een 
doorsnee vogelwerkgroep excursie naar Wieringen. Een altijd behaaglijk 
en innemend deel van Noord Holland. Het is er altijd goed toeven. Een 
vertrouwde, lekkere plek om de buitenlucht langs je neusslijmvliesplooien 
naar binnen te trekken. Geen verontreinigingen van wat dan ook. 
Ongeschonden horizon. En vrijwel altijd is het er goed vogelen. Vandaag 
ook. Met twaalf personen hebben we genoten deze dag. Dat zag je steeds 
vanuit je ooghoeken. Dat kwam onder andere door de kriebelend mooie 
luchten en belichtingen. De waanzinnig wispelturige bewolking doseerde 
zacht gefilterd. Deze dag dus nergens hinderlijke bezonning. Het 
landschap en alles daarin werd vakkundig belicht toegedicht. 
 

 
 

Over het algemeen werpt iemand zich op om over zo’n wereldtocht een 
verslag te produceren - omdat de excursiecommissie daar bijna om 
smeekt. Dan lees je in zo een verslag “wat de schrijver dezes“ die dag 
heeft beleefd. De belevingen van deze dag worden door meerdere mensen 
verwoord .. Omdat elk individu anders opzuigt. Bij deze dus. Hoe een 
aantal van de deelnemers Wieringen deze dag hebben waargenomen. 
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Den Oever Buitenhaven Huub Huneker 
Een lange basaltdam loopt langs het schor de Waddenzee in. Een 
fascinerend kunstmatig landschap is het hier. Uitzicht heb je er op andere 
basaltdammen. Vanaf de waterlijn bouwen de kleuren op elke dam zich 
heel boeiend op: basaltzwart, algdonkergroen, korstmosgeel en oprukkend 
woekerend vergeeld gras. Op een zo’n dam pendel ik met de verrekijker 
25 ineengedoken, duttende ouwe mannetjes bij elkaar. Het zijn Blauwe 
Reigers .. Zuiver beschouwd zijn ze niet allemaal oud. De meeste zijn 
adult, een paar staan er in hun tweede- of derdejaarskleed. Opvallend 
onopvallend staan ze daar, met een onderlinge afstand van zo’n zeven 
meter schat ik. Op de achtergrond grijs havenwater, nog een basaltdam, 
weer havenwater en daarachter de Afsluitdijk. Herhalende lijnen en kleuren 
en vijfentwintig kromme, grijze ruggen. Nekken gekromd, snavels gestoken 
in de rugveren of vleugelboeg. Ze hebben gebroed en/of zijn groot 
gebracht in de jaarlijkse kolonie in het nabij gelegen Robbenoordbos.  Op 
de dammen hebben ze bedacht (?) de winter te overbruggen.  Voedsel zal 
er hier zijn; de essentie om er zo bij te gaan staan. Ze zullen net gegeten 
hebben beslis ik. Mooi beeld ! Mijn beeld vandaag op Wieringen. 
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De Middelste- en Grote Zaagbek Marian van Leeuwen 
In de haven van Den Oever zwommen 6 Middelste Zaagbekken, 3 vrouw-
tjes en 3 mannetjes. Wat zijn het toch een punkers met die borstelige 
grappige kuiven; een beetje gel er in en ze hebben hanenkammen. In het 
donkere weer lijkt het of bij de mannen de kop een beetje boven het lijf 
zweeft, dat komt door de witte halsring. Ik vind ze altijd erg komisch. Aan 
de andere kant van de pier zwom een paartje Grote Zaagbek, zeer 
bezadigd vergeleken met hun kleinere soortgenoten! Ook is het altijd een 
verrassing om ze in de bebouwde kom aan te treffen. 
 
Wulpen Femie de Jager 
Het ultieme waddengevoel krijg ik staand of zittend op de waddendijk bij 
Vatrop op Wieringen. Op Wieringen zegt men, OP Wieringen, zo gegroeid 
in het verleden toen Wieringen nog een eiland was. Ik kan het weten want 
mijn schoonmoeder is er geboren en getogen. Ze werkte bij een bakker in 
Den Oever en bracht brood bij de arbeiders van de Afsluitdijk. Het water is 
ondiep, maar toch zie je verschillende stromingen en kleuren. Helemaal 
aan de horizon gaat het water bijna onzichtbaar over in de lucht. En boven 
dit weidse en oneindige uitzicht klinkt een prachtig fluitconcert van de 
honderden Wulpen die zich hier verzameld hebben en voedsel zoeken. In 
het Duits heten ze niet voor niets Pfeiffe Enten. De Wulpen staan bij elkaar 
op de plek waar zij bij het voedsel kunnen. De Scholeksters idem, zij staan 
in een vrijwel rechte streep naast elkaar. In de lucht geven grote groepen 
Strandlopers of Kanoeten een wervelende vliegshow. Ik vind het prachtig 
en zou hier uren kunnen zitten als het niet zo koud was. 
 
Zwart wit is o zo mooi Arend de Jong 
We hadden al Zilverplevieren gezien met hun zwarte okselvlekken voordat 
we bij Wieringen-Haven kwamen. Daar lagen op het zilverkleurig wad 26 
Grijze Zeehonden zwart te wezen. Heel veel Kluten zaten als een 
streepjescode aan de horizon. De vele Scholeksters deden mee ondanks 
hun oranje snavel. Dan horen en zien we een Witte Kwikstaart. Dat had ik 
niet verwacht na de 2 strenge winters die we gehad hebben. Dit leek voor 
mij de klapper van de dag te worden, omdat deze vogel bij mij het 
voorjaarsgevoel opwekte.   
Echter op de terugweg naar Castricum stond bij Heerhugowaard een 
Blauwe Reiger langs de kant van een sloot met een spitsmuis, even kleiner 
dan een mol, met een gitzwarte rug en een blinkende witte buik als van 
een witvisje. Dit was mijn eerste Waterspitsmuis in Nederland en dat met 
70 km per uur. Alles bij elkaar had ik een prachtdag ! 
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Een verdwaalde met veel bekijks Jan Zweeris 
Bij Vatrop op datzelfde Wieringen was een bijzondere vogel te zien. Uit 
Noord-Amerika verdwaald, vermoedelijk, liep hier langs de oever van een 
eilandje een Kleine Geelpootruiter heel rustig in het water te pikken naar 
voedsel. In de ANWB Vogelgids staat het vogeltje afgebeeld met een 
Tureluur in dezelfde verhouding. In werkelijkheid was dat ook het geval. Ze 
wandelden kalm naast elkaar langs de oever, alsof ze gezellig pratend een 
wandeling maakten. De grotere, wat donkere Tureluur met de rode poten 
naast de kleinere, lichtere Kleine Geelpootruiter met de gele poten. Een 
aandoenlijk tafereeltje, dat aan onze kant van het water goed te zien was. 
Tot verdriet van een groepje fotografen aan de andere kant, op de 
Waddendijk. Toen de vogels naar hun kant verdwenen, kropen ze door het 
lange gras om maar zo dicht mogelijk  bij de vogels te komen. Dicht op 
elkaar gedrongen richtten ze hun kanonnen op de diertjes, die zich er niets 
van aantrokken. We zagen ze in ieder geval niet opvliegen. Het was 
eigenlijk een bespottelijk gezicht. een stelletje volwassen mannen als 
dwazen daarheen te zien kruipen, elkaar verdringend voor het beste 
plekje. We konden hun verbeten, gespannen gezichten goed bekijken. 
Verdwazing ten top. En de vogels? Die kwamen even later weer naar onze 
kant. 
 
Noorderlijke Dijkwiel Renie van Werf 
Op naar de laatste bestemming: de kijkhut bij Noordelijke Dijkwiel, ter 
hoogte van het Dijkgatsbos. Op weg daarnaartoe is Huub plots héél streng 
geworden: “Huub zullen we nog even bij de (Zuider-)haven van den Oever 
stoppen?”. “Nee, doorrijden, kost teveel tijd!”. En gelijk had ie.  
Met zijn twaalven in de kijkhut gepropt. Honderden Kuifeenden. Verder 
‘niet veel’, lijkt het. Maar toch worden al snel gemeld: enkele Toppers, 
Tafeleenden, Slobeenden, Wintertaling, Watersnippen, een Dodaars en 
één vrouwtje Non. Die Non werd, via-via, aanleiding tot een discussie 
waarbij ik een ernstige theologische misvatting met betrekking tot de 
‘Onbevlekte Ontvangenis’ kon rechtzetten. Tóch bleef het erg gezellig in 
die hut. Einde van een, in alle opzichten, prachtige excursiedag. 
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Jongerenrubriek “Het Winterkoninkje” Cees Baart 

Binnen onze Jeugdvogelclub is het soms net als bij de vogeltrek. Er 
vertrekken leden en er komen nieuwe bij. Zo hebben Tim de Leeuw, Elias 
Groot en David Tromp zich afgemeld. Ze vroegen me of ik jullie vooral de 
groeten wilde doen. Dit doe ik bij deze.  
Maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bij gekomen. Dit zijn Léon en 
Aépril Ariëns, Dunya Zedak en Piet van Vuuren. Leuk dat jullie bij onze 
Jeugdclub komen en wij wensen jullie dan ook veel plezier bij onze 
excursies! En plezier beleven in de natuur en speciaal aan de vogels? 
Nou, dat lukt ons steeds weer. Lees de verslagen hieronder maar. 
 
Excursie Vogelhuisjes timmeren Gijs Jasperse 
Op 8 december gingen we vogelhuisjes maken. We deden het in een 
schuur in Egmond. We konden een voederhuisje of een vogelhuisje 
maken. Ook maakte iemand een voederbak en nog een ander een 
bosuilenhuis. Het was heel leuk. Mijn voederhuisje is al gevuld met 
pindakaas voor vogels. We deden het meest met de boor, maar een paar 
keer met de hamer. 
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Bosuilen excursie Sil Jonker 
Op 10 januari verzamelden we ons voor een Bosuilen excursie. We waren 
met een grote groep en werden begeleid door Cees en Arend. Arend is 
iemand die heel erg goed de Bosuil kan na doen. Met een speciale roep 
maakte hij contact met de uilen. Het was heel erg leuk, want we hebben 3 
mannetjes uilen gehoord en we hebben er 1 gezien. Het was weer een 
leuke avond. Ik, mijn opa en nog een vriendje van mij hebben genoten. 
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Excursie vogels tekenen Jop Engels 
Op zondag 9 februari hadden we hele mooie tekeningen in De Hoep 
gemaakt. Bijvoorbeeld een Ransuil of een Lepelaar. Zelf had ik een Bosuil 
en een Scholekster getekend. We kregen ook bij het tekenen chocomel of 
limonade. Bij De Hoep hadden ze een kast vol opgezette vogels. Die 
gingen we natekenen. Sommige gingen ook uit een boek of een foto 
natekenen. Het was hondenweer buiten, gelukkig was het tekenen binnen. 
We hadden bijna allemaal twee of meer vogels getekend. Het was heel 
leuk. Volgend jaar weer vogels tekenen! 
 

 
 
Overzicht van de komende excursies 
 

Datum* Onderwerp Excursieleiders 

Vrijdag 16 mei* Nachtegalenexcursie 
 

Jan en Cees Baart, 
Lonnie Bregman 

Zaterdag 14 juni* Infiltratiegebied Castricum en 
Boetje van onze Kees 
 

Hans Stapersma, 
Dick Dekker, Piet 
Admiraal 

In mei / juni Extra excursie: Ringen van 
jonge Kerkuilen of Torenvalken 

Als deze kans er is, 
horen jullie van ons. 

In juni Extra excursie: Nachtzwaluwen,  
duinen Bergen/Schoorl. Deze 
excursie is voor ‘oudere’ jeugd-
leden i.v.m. het late tijdstip 

Als deze kans er is, 
horen jullie dit van 
ons. 

* Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2de) zondag (v/d mnd) 
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Vogelbladen Rien Burger 

 
De Kieft, nr 3, 2013 (VBW Zaanstreek) 
-In 2013 heeft de VBW het aantal Huismussen in de Zaanstreek geteld. 
Globaal bleken dat er 3000 te zijn. Het viel de tellers op dat de 
Huismussen zich het vaakst ophouden bij rommelige tuinen, waar 
tenminste één grote struik of boom aanwezig is. Die struik biedt de nodige 
veiligheid en de rommelige tuin is belangrijk voor de voedselvoorziening en 
dient bovendien vaak als gezamenlijke slaapplaats. Nestgelegenheid lijkt 
merkwaardig genoeg niet het belangrijkste te zijn. Nog eens een bewijs dat 
het “netjes” maken van tuinen met tegels en dergelijke niet goed is voor 
onze vogels. 
 
Het Vogeljaar, nr 4, 2013 
-Huiszwaluwen overwinteren zoals bekend in Afrika. Maar waar precies is 
nog steeds niet bekend. Er zijn ook maar 21 terugmeldingen van ringen en 
die wijzen zowel op Midden Afrika als Zuidelijk Afrika  Er zijn aanwijzingen 
dat ze net als Gierzwaluwen constant op grote hoogte boven de tropische 
regenwouden verblijven. 
 
Tussen Duin en Dijk, nr 3, 2013 
-In de maand mei werden voor de kust van Texel verrassend veel Zwarte 
Zee-eenden en in mindere mate Grote Zee-eenden gezien. Een topdag 
was 16 mei toen maar liefst 51.000 Zwarte Zee-eenden werden geteld. Het 
waarom van deze hoge aantallen was niet bekend. Waarschijnlijk was een 
bepaald soort voedsel massaal aanwezig. 
-Uit een onderzoek van Fred Koning blijkt dat op de bollenvelden van 
Noord Holland-Noord  betrekkelijk veel Gele Kwikstaarten, Veld-
leeuweriken, Kneuen en Wilde Eenden broeden. De nesten van Gele 
Kwikstaarten zijn vooral te vinden in tulpenvelden, waarbij de brede 
bladeren van deze bolgewassen als bescherming tegen predatie van 
bovenaf dienen. Ook de nesten van de Veldleeuwerik en de Kneu liggen 
op de grond. De nesten van de Veldleeuwerik liggen er maar kaal bij 
omdat deze vogels al beginnen met broeden als de bloembollen nog 
vrijwel geen bladeren hebben. Het verdwijnen van de stroklampen op de 
bollenvelden heeft tot gevolg gehad dat er maar weinig Witte Kwikstaarten 
meer broeden. Want dat was dé nestplaats van de Witte Kwikken. De 
Wilde Eenden die op de bollenvelden broeden hebben veel last van 
predatie van de eieren door Zwarte Kraaien. 
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Waarnemingen in het werkgebied Leo Heemskerk  

Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 oktober t/m 31 
December 2013. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het 
waarneming.nl archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op 
waarneming.nl en trektellen.nl. Alle waarnemers worden hartelijk bedankt 
voor het invoeren van hun waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen 
niet in dit overzicht verwerkt. Vragen over http://www.waarneming.nl 
kunnen gesteld worden aan info@waarneming.nl of eventueel aan onder-
getekende. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht, mail 
dan naar leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222. 

Parelduiker 
1 okt. Strand / Noordzee 1  ex.  -> N Rob Bekebrede 
7 nov. Pieren / Noordzee 1  ex.  -> ZW Peter Logtmeijer 
24 nov. Noordpier 1  ex.  ter plaatse Bert Beekman 
27 nov. IJmuiden 1  ex.  foeragerend R. Verhoeven 
IJsduiker 
8 nov. Strand / Noordzee 1  ex.  -> Z Mark Res Tussen 3 Roodkeelduikers 
tragere vleugelslag en grote, donkere nek met halve halsband 
9 nov. Noordpier 1  ex.  -> N Dick Groenendijk Vermoedelijk een jonge 
vogel; opgepikt na een sms'je van Lars - bedankt! 
Roodhalsfuut 
23 nov. Strand / Noordzee 2  ex.  overvliegend Dick Groenendijk 
29 dec. Noordzee 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
Kuifduiker 
18 okt. Strand / Noordzee 1  ex.  -> Z Mark Res 
28 nov. Strand / Noordzee 1  ex.  ter plaatse Lonnie Bregman 
Geoorde Fuut 
9 okt. NHD - Hoefijzermeer 1  ex.  ter plaatse CS Roselaar 
Grauwe Pijlstormvogel 
27 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z Guido Keijl 
28 okt. Trektelpunt – Castr. a/Z  2  ex.  -> Z L. Bregman & H. Schekkerman  
29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 4  ex.  -> Z Mark Res  
3 nov. Trektelpunt – Castr.a/Z 1 ex. -> Z Hans Lonnie Reinier Ruud Guido 
1 dec. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z L. Bregman 
6 dec. Noordzee 1  ex.  -> NW Henk Bakkenes Laag over de branding 
dichtbij noord, daarna in zee stekend richting noordwest. 
Vaal Stormvogeltje 
17 okt. Trektelpunt – Castr. a/Z 1  ex.  -> N Hans, Lonnie en Guido 
28 okt. Trektelpunt – Castr. a/Z 1  ex.  -> Z H. Schekkerman & L. Bregman  
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29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z Mark Res  
2 nov. NHD - Terrein Castricum 2 ex.  -> Z Reinier de Vries 
3 nov. Trektelpunt – Castr. a/Z 3 ex.  -> Z Hans Lonnie Reinier Ruud Guido 
4 nov. Strand / Noordzee 1  ex.  -> Z Lonnie Bregman 14:10-16:40. 
Kuifaalscholver 
Gehele periode 1 soms 2 vogels aanwezig tussen de pieren van IJmuiden 
of bij de Havens & Sluizen 
Grote Zilverreiger 
Regelmatig gezien. Opvallend: op 2 okt. 3 groepjes (3+8+6) ->N door NHD 
Ooievaar 
16 okt. Castricum 1  ex.  -> ZO Piet Hollenberg 
Zwarte Ibis 
Vanaf 5 oktober verbleef een groep van max. 17 vogels in de Noordbroek-
polder. Op 30 november was daar nog 1 ex. aanwezig. Gezien door velen. 
Lepelaar 
5 okt. Waterberging Noorderveld 16  ex.  -> Z Jos Vroege 
18 okt. Strand / Noordzee 21  ex.  -> Z Mark Res 
Kleine Zwaan 
21 nov. NHD - Zuidernollen 2  ex.  -> Z Lonnie Bregman 
Wilde Zwaan 
Vanaf 22 nov. aanwezig in het infiltratiegebied. Op 25 dec. 17 exx. 
Toendrarietgans 
2 okt. NHD - Terrein Bakkum 3  ex.  overvliegend Dick Groenendijk 
Kleine Rietgans 
19 okt. Duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 10  ex.  -> ZW Marijn Prins 
2 nov. Castricum aan Zee 35  ex.  -> Z L. Bregman & H. Schekkerman 
17 nov. Waterberging Noorderveld 9  ex.  ter plaatse Rienk Slings 
21 nov. NHD - Vogelwater 30  ex.  overvliegend Marian van leeuwen 
8 dec. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
Rotgans 
4 nov. Heemskerk Hans Groot groepje overtrekkend gehoord 
Mandarijneend 
Af en toe te zien in de Karpervijver maximaal 5  exx. 
Topper 
9 nov. Noordzee 2  ex.  -> Z  D. Groenendijk, L. Bregman en M. Res 
IJseend 
7 nov. Strand / Noordzee 1  vrouw  -> N H. Schekkerman L. Bregman 
8 nov. Strand / Noordzee 1  vrouw  ter plaatse Mark Res 
14 nov. Strand / Noordzee 1  vrouw  ter plaatse Mark Res 
15 nov. Pieren / Noordzee 1  ex.  -> Z Olvin van Keeken 
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Zwarte Ibis, Noordbroekpolder Heemskerk                                          Foto Rob Halff 

 
Grote Zee-eend 
2 nov. Strand / Noordzee 1  man  -> Z Lonnie Bregman 
3 nov. Strand / Noordzee 2  man  -> Z Ruud Altenburg 8.00-11.45.  
4 nov. Strand / Noordzee 2  ex.  -> N Lonnie Bregman 14:10-16:40. 
27 nov. Strand / Noordzee 2  ex.  -> N Lonnie Bregman 
28 nov. Strand / Noordzee 3  ex.  -> N Lonnie Bregman 
1 dec. Strand / Noordzee 9  ex.  overvliegend Lonnie Bregman 
2 dec. Strand / Noordzee 4  ex.  -> N Lonnie Bregman 
8 dec. Strand / Noordzee 4  ex.  -> N Lonnie Bregman 
Grote Zaagbek  
25 dec. NHD - Hoefijzermeer 27  ex.  ter plaatse Dirk van Mourik 
28 dec. NHD - Hoefijzermeer 39  ex.  slaappl. A. de Jong roepend/baltsend 
Wespendief 
7 okt. NHD - Terrein Bakkum 1  ex.  ter plaatse Jan van Leeuwen 
Blauwe Kiekendief 
In oktober en november af en toe te zien in het NHD. 
Slechtvalk 
Gezien in meerdere gebieden gedurende de hele periode 
Patrijs 
6 okt. Duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 3  ex.  tp Hans Schekkerman 
29 nov. Duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 8  ex.  opvliegend W. Olbers 
28 dec. Egmond-Binnen - Broekakkers 2  ex.  ter plaatse Luud Baas 
Kwartel 
4 okt. NHD - Zweefvliegveld 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman Vloog 
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roepend (snipachtig err err) voor mijn voeten op, om na een lage vlucht 
100 m verderop aan de rand van een struweel te landen. Klein formaat, 
gebandeerde vleugeltjes met vale achterrand, lichte lengtestrepen op rug. 
Goudplevier 
10 nov. Limmen - Limmerpolder 7001  ex.  tp Dick Dekker 
Kievit  
10 dec. Limmen - Limmerpolder 2500 exx.  R. v/d Werf Of véél meer... 
Kanoet 
17 okt. Noordpier 2  ex.  ter plaatse Dick Groenendijk 
2 dec. Strand / Noordzee 1  ex.  -> N Lonnie Bregman 
Kemphaan  
3 okt. Noordbroekpolder 1  vrouw  ter plaatse Bert Rodenburg 
20 okt. Waterberging Noorderveld 3  ex.  ter plaatse Edwin Kerssens 
17 nov. Waterberging Noorderveld 1  ex.  ter plaatse Rienk Slings 
10 dec. Limmen - Limmerpolder 11  ex.  foeragerend Bart Korf 
Rosse Franjepoot 
29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z Mark Res  
Bokje 
5 okt. NHD - De Krim 1  ex.  opvliegend Natasja Nachbar 
12 okt. NHD - Vogelduin 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
16 okt. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  opvliegend CS Roselaar 
22 okt. NHD - Zuidernollen 1  ex.  ter plaatse Luc Knijnsberg 
25 okt. NHD - Vogelduin 1  ex.  opvliegend Natasja Nachbar 
28 okt. Hempolder 1  ex.  pleisterend Onno Steendam 
17 nov. NHD - Vogelwater 18  ex.  opvliegend Lonnie Bregman 
23 nov. NHD - Vogelwater 15  ex.  ter plaatse Dick Groenendijk 
7 dec. NHD - Terrein Heemskerk 2  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
14 dec. NHD - Terrein Heemskerk 2  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
23 dec. NHD - Vogelwater 1  ex.  opvliegend Natasja Nachbar 
Rosse Grutto 
6 okt. Noordpier 5  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
Zwarte Ruiter 
7 dec. NHD - Leenscheuterwei 1  ex.  -> N Hans Schekkerman 
Witgat 
22 okt. Castricum 1  ex.  rustend Ruud Costers 
10 nov. Castricum (gemeente)  1  ex.  ter plaatse Hans Stapersma 
Middelste Jager 
17 okt. Trektelpunt – Castr. a/Z. 4  ex.  -> Z Hans, Lonnie, Guido  
29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 4 – Z, 2 -> N Mark Res  
7 nov. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 2 ->  Z Mark Res 
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8 nov. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1 -> N Mark Res 
9 nov. Trektelpunt – Castr. a/Z 1 ->Z, 2 -> N -> Z Hans, Mark, R. Altenburg  
10 nov. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 2  ex.  -> Z Mark Res  
Kleinste Jager 
29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z Mark Res  
9 nov. Trektelpunt – Castr. a/Z 1  ex.  -> Z Hans, Mark  en Ruud Altenburg 
Zwartkopmeeuw 
14 okt. Strand / Noordzee 1  ex.  -> Z Hans Schekkerman 
24 okt. Noordpier 1  ex.  -> N Guido Keijl richting vissersboot 
Dwergmeeuw 
17 okt. Noordpier 23  ex.  -> Z Dick Groenendijk 
20 okt. Pieren / Noordzee 1  ex.  ter plaatse Wouter Rohde 
24 okt. Pieren / Noordzee 1  ex.  ter plaatse Lonnie Bregman 
8 nov. Havens & Sluizen 1  ex.  ter plaatse Dick Groenendijk 
9 nov. Noordpier 5  ex.  -> Z Dick Groenendijk 
7 dec. Noordpier 1  ex.  ter plaatse Erwin Reinstra 
8 dec. Strand / Noordzee 1  ex.  -> N Lonnie Bregman 
Vorkstaartmeeuw  
3 nov. Strand / Noordzee 1  ex.  -> Z Rob Bekebrede 
7 nov. Pieren / Noordzee 1  ex.  -> ZW Peter Logtmeijer  
9 nov. Egmond a/Z. 3  ex. -> Z N. Aagaard (Denmark) 1(12.05)+2(12.12)  
Scandinavische Zilvermeeuw 
8 dec. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  ter plaatse Lonnie Bregman 
20 dec. Plasjes N203 1  ex.  foeragerend C. d. Vries samen met 2 gewone. 
Duidelijk donkerder mantel. 
Geelpootmeeuw  
6 okt. Noordbroekpolder 1  ex.  ter plaatse Pim Wolf 
10 okt. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  ter plaatse Willem Olbers 
19 okt. NHD - Terrein Castricum 5  ex.  tp H. Schekkerman & R. Altenburg 
20 okt. Heemskerk 1  ex.  ter plaatse Ruud Altenburg 
7 dec. NHD - Terrein Heemskerk 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
Pontische Meeuw  
19 okt. NHD - Terrein Castricum 2  ex.  ter plaatse Ruud Altenburg 
31 okt. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  ter plaatse Lonnie Bregman Beide 
tijdje tp maar langzaam door naar zuid. 1kj typische vogel, met opvallend 
witte kop, lange snavel zonder duidelijke hoek, tertials met alleen licht 
randje aan de top, twee duidelijke dekveer-banen (duidelijk in vlucht) 
7 dec. NHD - Terrein Heemskerk 1  ex.  tp H. Schekkerman Op zeesterren 
tussen 2200 zilvers. Lange nek en vleugels, lang kopprofiel, driekleurige 
snavel, donkere iris, boastreepjes op achterhalsbasis, poten geelgrijs. 
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8 dec. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  tp L. Bregman 
Kleine Burgemeester 
24 dec. IJmuiden 1  ex.  overvliegend Hans Groot  
28 dec. Noordpier 1  ex.  ter plaatse Henk Bakkenes  
9 dec. Beverwijk - Zeestraat 1  ex.  tp H. Schekkerman Ca. een half uur tp 
met Kok- en enkele Zilvermeeuwen. Interesse in gevoerd brood. Klassieke 
glaucoides vrijwel zonder donkere tekening op staart- en slagpennen. 
Zwarte Zeekoet  
17 okt. Noordpier 1  ex.  ter plaatse Dick Groenendijk Dus ook af en toe op 
de Noordpier aanwezig. Na een uurtje weer wegvliegend. 
Kleine Alk 
29 okt. Trektelpunt - Castricum aan Zee (zeetrek) 1  ex.  -> Z Mark Res  
Papegaaiduiker 
24 nov. Strand / Noordzee 2  ex.  -> Z Rob Bekebrede Tussen 09.00 en 
11.00 uur. Eén zuid, 1 kort tp, net na de branding. 
Halsbandparkiet  
3 okt. Beverwijk 3  ex.  overvliegend Klaas van den Berg 
5 okt. Heemskerk 2  ex.  overvliegend Hans Groot 
10 nov. Bakkum - Noord 3  ex.  -> N Hans Stapersma luid roepend 
15 nov. Landgoed Marquette 4  ex.  ter plaatse Bert Rodenburg  
18 nov. Beverwijk 2  ex.  ter plaatse Klaas van den Berg 
 20 nov. Beverwijk 1  ex.  roepend Klaas van den Berg 
19 dec. Landgoed Marquette 1  ex.  ter plaatse Wim Schermer 
29 dec. Beverwijk - Zeestraat 2  ex.  paar in broedbiotoop H. Schekkerman 
Min. een uur lang in abeel 2 spechtenholen inspecterend (uitknagend ?). 
Kerkuil  
2 dec. Beverwijk 1  ex.  roepend Henk Bakkenes tot mijn stomme 
verbazing hoorde ik vannacht vanaf de parkeerplaats van het RKZ een 
Kerkuil roepen 
Ransuil  
23 nov. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  jagend Luc Knijnsberg 
11 dec. Uitgeest 1  ex.  vondst (dood) M. Pouw Lag dood aan de rand van 
het perron (in de ballast) van NS station Uitgeest, ter hoogte van de kiosk 
Velduil 
20 okt. Pieren / Noordzee 1  ex.  ter plaatse Merijn Salverda Kwam 
aanflappen vanaf de noordpier en verdween over de jachthaven. 
Vale Gierzwaluw 
Op 25 okt. vloog een Vale Gierzwaluw ongeveer 4 minuten op 10-20 meter 
hoogte rond de vinkenbaan; vlucht opvallend rustig, kort fladderen 
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afgewisseld met zeilen met hangende vleugels. In behandeling bij CDNA. 
Gezien door CS Roselaar, Tim vd Meer en Leo Heemskerk Er zijn foto's 
IJsvogel 
1 okt. NHD - Karpervijver 1  ex.  overvliegend Ruud Costers en poepend 
Hoefijzermeer 1  ex.  2, 4, 7 en 8 okt, 8, 24 en 27 nov, 4, 14, 15, 23, 28 dec 
8 okt. NHD - NHD - Infiltratiegebied 1  vrouw  vangst VRS Castricum 
17 okt. Plasjes N203 1  ex.  foeragerend Piet Hollenberg 
17 okt. Velsen-Noord – Wijkeroogpark, Industrieterrein 1 ex. tp A. d. Jong 
22 okt. Beverwijk - Zeestraat 1  ex.  ter plaatse David Tempelman 
13 nov. Egmond-Binnen 1  ex.  foeragerend Cees Baart Foeragerend in 
wilg aan de rand van gegraven poel in natuurtuin. 
28 nov. Castricum 1  ex.  tp Klaas Mudde zat op dak bescherm/botenhuisje 
10 en 15 dec. Uitgeest 1  ex.  ter plaatse Lonnie Bregman 
18 dec. Plasjes N203 1  ex.  ter plaatse René Mastwijk 
24 dec. Velsen-Noord 1  ex.  rustend Klaas Pelgrim zat rustig op een tak 
26 dec. Egmond-Binnen 1  ex.  opvliegend Luud Baas 
29 dec. Beverwijk - Zeestraat 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
Draaihals 
8 okt. NHD - De Krim 1  ex.  ter plaatse Arno Piek 
Groene Specht  
meerdere waarnemingen  
Kleine Bonte Specht 
2 okt. NHD - Terrein Bakkum 1  ex.  roepend D. Groenendijk, L. Knijnsberg 
5 okt. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  -> Z Mark Res 
5 okt.  NHD - Terrein Castricum 1 man foerag. N. Godfriedt  
21 okt. NHD - Terrein Heemskerk 1  ex.  foeragerend Dick Manneveld 
24 okt. Zeeweg 1  ex.  ter plaatse Marian van leeuwen 
16 nov. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  foeragerend henk bakkenes 
22 nov. NHD - Zuidernollen 1  vrouw  foeragerend L. Bregman Geringd. 
23 nov. NHD - Vogelwater 1  ex.  ter plaatse Jan Gerhardus 
28 nov. NHD - Vogelwater 1  man  roepend Lonnie Bregman 
Strandleeuwerik  
18 okt. NHD - Zuidernollen 1  ex.  -> Z Guido Keijl mogelijk >1 
9 nov. NHD - Hazenduin 1  ex.  ter plaatse Hans trektelgroep 
13 nov. NHD - Zuidernollen 6  ex.  overvliegend Arnold Wijker 
15 nov. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  foeragerend CS Roselaar 
Grote Pieper 
Op 23 dagen werd er melding gemaakt van voornamelijk doortrekkende 
vogels. Op 5 oktober werden er 4 op een dag gemeld. 1 okt. Castricum 
aan Zee 2  ex.  -> Z Rob Bekebrede Om 08.45 en om 09.45.  
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Siberische Boompieper 
20 okt. NHD - Vogelduin 1  ex.  -> Z Kees de Jager Samen met Ingmar vd 
Brugge; op basis van opname van Ingmar. 
Roodkeelpieper  
12 okt. Castricum aan Zee 1  ex.  -> Z Rob Bekebrede verder rustig 
Waterpieper  
9 okt. Noordbroekpolder 1  ex.  ter plaatse Rudy Schippers 
18 okt. NHD - Vogelduin 2  ex.  -> Z Hans Schekkerman 
18 okt.  NHD - Zuidernollen 2  ex.  -> Z Guido Keijl 
19 okt. NHD - De Hoge Toren 1  ex.  -> Z Ruud Altenburg 
19 okt.   NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  -> Z Ruud Altenburg 
20 okt. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  -> Z CS Roselaar 
Oeverpieper  
2 okt. NHD - Terrein Bakkum 2  ex.  overvl D. Groenendijk, N. Nachbar  
2 okt.  NHD - Zuidernollen 2  ex.  ter plaatse CS Roselaar 
8 okt. NHD - Infiltratiegebied 5  ex.  -> Z CS Roselaar 
22 okt. Castricum aan Zee 2  ex.  tp L. Bregman Ook veel Graspiepers tp 
Beflijster  
6 okt. NHD - Vogelduin 1  ex.  ter plaatse Klaas van den Berg 
12 okt. NHD - Hazenduin 1  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
12 okt.   NHD - Infiltratiegebied 3  man  ter plaatse Jos Vroege 
12 okt.  NHD - Vogelduin 2  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
16 okt. NHD - Soeckebacker 1  vrouw  tp Jan v/d Laan  
16 okt.  NHD - Vogelduin 1  ex.  -> Z Hans Kuperus 
18 okt. NHD - De Hoge Toren 2  ex.  ter plaatse Henk van der Leest  
18 okt. NHD - Vogelduin 2 ex.  ter plaatse Hans Schekkerman  
20 okt. NHD - Hoefijzermeer 2  man  ter plaatse Peter Mol minimaal 2 x 
man aanwezig, een mogelijke derde vogel niet goed gezien 
21 okt. NHD - Vogelwater 1  ex.  ter plaatse Willem Olbers 
Kramsvogel  
18 okt. NHD - Vogelduin 7000  ex.  -> Z Hans Schekkerman 9:30-12:30 
megatrek van Kramsvogels, vooral 1e uur om de paar minuten een breed 
tapijt van paar honderd vogels. Daarna een stuk minder maar in totaal zijn 
naar schatting 5.000 tot 10.000 vogels gepasseerd.  
Pallas' Boszanger 
31 okt. NHD - Zuidernollen 1  ex.  vangst TS v/d Meer VRS Castricum 
Bladkoning 
Verschillende vogels in: Heemskerkerduin, NHD - De Hoge Toren, NHD - 
De Krim, NHD - Hoefijzermeer, NHD - Infiltratiegebied, NHD - Terrein 
Bakkum, NHD – Zuidernollen, Vuurbaakduin e.o. 
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Vuurgoudhaan  
in totaal 22 waarnemingen  
Baardman  
6 okt. NHD - Infiltratiegebied 20  ex.  ter plaatse Guido Keijl aantal geschat 
8 okt. NHD - Infiltratiegebied 14  ex.  ter plaatse CS Roselaar  
12 okt. NHD - Infiltratiegebied 6  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
15 okt. NHD - Hoefijzermeer 10  ex.  overvliegend Piet Admiraal  
18 okt. NHD - Infiltratiegebied 10  ex.  ter plaatse Piet Admiraal 
10 nov. Bakkum 1  ex.  ter plaatse Jop Engels 
27 nov. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  roepend Dick Groenendijk 
26 dec. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  ter plaatse Ronald Slingerland 
 

 
 
Kruisbek                                                                                     Foto: Roelof de Beer 

 
Kuifmees  
1 okt. NHD - De Hoge Toren 1  ex.  roepend Lonnie Bregman 
22 okt. NHD - Vogelwater 1  ex.  foeragerend Lonnie Bregman 
2 nov. NHD - Terrein Castricum 2  ex.  tp L. Bregman & H. Schekkerman 
15 nov. NHD - Terrein Bakkum 1  ex.  ter plaatse Henk van der Leest 
17 nov. NHD - Koepelduin 2  ex.  ter plaatse Hans Schekkerman 
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17 nov. NHD - Vogelwater 1  ex.  roepend Lonnie Bregman 
23 nov. NHD - Vogelwater 1  ex.  roepend Dick Groenendijk 
2 dec. NHD - Terrein Castricum 1  ex.  foeragerend Henk Bakkenes 
11 dec. NHD - Centrale Vlak e.o. 1  ex.  ter plaatse Hans Kuperus 
Boomklever  
gezien op verschillende plekken 
Buidelmees  
5 okt. NHD - Infiltratiegebied 1  ex.  ter plaatse Luc Knijnsberg  
Klapekster  
19 okt. NHD - Zuidernollen 1  ex.  vangst Piet Admiraal Gave vangst! 
Noordse Kauw 
12 okt. Castricum 1  ex.  ter plaatse Mark Res 
Vink  
19 okt. NHD - Vogelduin 5000 ex.  overvliegend O. en J. Balm er kwamen 
tijdens de 4 uur dat we daar aan het wandelen waren permanent groepjes 
van 10-30 vinken overvliegen vanuit N (5000 is mogelijk onderschatting) 
Kruisbek  
er werden veel Kruisbekken gemeld. 
Grote Kruisbek 
Op de volgende plekken gezien 
Heemskerk 29 nov. 6  ex.  -> ZW 
NHD - Groote Vlak 15 nov. 1  ex.  roepend 
NHD - Koepelduin 24 nov. 4  ex.  foeragerend 
NHD – Ter. Bakkum 18/11-7ex.;1/12-3ex.;7/12-7ex.->W;12/12-2 vrouw tp 
NHD - Terrein Egmond 17/11-7ex.foerag.; 18/11-4ex. tp; 23/11-6 ex. tp 
NHD - Vogelduin 18 okt. 10  ex.  -> Z 
NHD - Vogelwater verschillende waarnemingen 26 okt. / 20 dec max 7  ex. 
IJsgors  
verschillende waarnemingen van overvliegende vogels; 2 waarnemingen 
van vogels aan de grond: 
22 okt. Castricum aan Zee 1  ex.  foeragerend Lonnie Bregman 
2 nov. NHD – Infil. 1  ex.  tp Leo Heemskerk In het hout bij vinkershut 
Sneeuwgors  
37 waarnemingen gedurende deze periode.  
Dwerggors 
19 okt. NHD - Vogelduin 1  ex.  -> Z Hans Schekkerman & Ruud Altenburg 
Twee keer roepend en toen al opgemerkt, maar niet gezien. Gelukkig 
waren de roepjes terug te vinden op Ruud Altenburg's geluidsopname; zie 
zijn waarneming voor fragment en sonogram. 
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Lezingen & Excursies 2de kwartaal 2014 Commissie Lezingen & Excursies 

 
Let op: vanaf begin mei vertrekken we vanaf de achterzijde van station 
Castricum, dit i.v.m. veranderde parkeersituatie. 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de E&L-
commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. 
Aanmelding is eenvoudig, zie http://www.vwgmidden-kennemerland.nl 
 
Zaterdag 22 maart: Dagexcursie Veluwezoom, IJsselvallei en mogelijk 
de Graafschap. 
Met hopelijk o.a. Middelste Bonte Specht, Taigaboomkruiper en IJslandse 
Grutto. 
Excursieleider: Robert Ketelaar, van Natuurmonumenten. 
Vertrek voorzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca.18.00 uur. 
 
Zondag 13 april: Excursie Kalverpolder (omg. Wormer) en omgeving. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek voorzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca.13.30 uur. 
 
Dinsdag 15 april: Algemene Ledenvergadering. 
In ‘Toonbeeld’, Jan van Nassaustraat 6,1901 TJ Castricum, 
Aanvang: 20.00 uur. 
Na de pauze: lezing van Sander Schagen: ‘Vogelverendeterminatie voor 
Roofvogelonderzoek’. 
 
Zaterdag 3 mei: (Wandel)excursie Geestmerambacht en 
Kleimeerpolder. 
Excursieleiders: Marian van Leeuwen en Renie van der Werf. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 6.30 uur; tot ca.12.00 uur. 

Zondag 11 mei: Fietsexcursie Noordhollands Duinreservaat. 
Excursieleider: Dick Dekker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca.11.00 uur. 
Eigen fiets meenemen a.u.b. 
 

17 t/m 24 mei: Weekexcursie naar ‘La Brenne’. 
Excursieleider: Hans Stapersma. 
Deze excursie is volgeboekt. 
 
 

http://www.vwgmidden-kennemerland.nl/
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Zaterdag 14 juni: (Wandel)excursie Zwanenwater. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca.14.00 uur. 

‘Ergens in periode mei t/m aug’: ‘Nachtzwaluwenexcursie’ 
Deze ad-hoc excursie vindt plaats zodra de omstandigheden gunstig zijn; 
wordt aangekondigd via VWG-emailkring.  
 
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 
 
Za 23 aug: Dagexcursie Lauwersmeer, o.l.v. Hans Stapersma. 
Zo 14 sept: (Lange-)ochtendexcursie omgeving den Helder (Mariendal, 

Donkere Duinen, kuststreek, ’t Kuitje). 
Za 27 sept: (Lange-)ochtendexcursie Gouwzee (o.a. Krooneenden) en 

rondwandeling Marken. 
Augustus: Ad-hoc excursie ‘Ondergelopen bollenveldjes’, met hopelijk 

ook Lachsterns. Vindt plaats zodra de omstandigheden 
gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-emailkring. 

 
 
 
 
 
Wijzigingen ledenbestand  Gees Göhl 

 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Mw. C. Schellevis – Beentjes v. Oldenborghweg 25 1949CH Wijk a Zee 
Dhr. F. Bakkum Hogeweg 148 1906CW Limmen 
A.J. Reuse Heereweg 44 1901ME Castricum 
 
 
Als jeugdlid hebben zich aangemeld: 
 
Léon en Aépril Ariëns Gabriel Metsulaan 14 1816EP Alkmaar 
Dunya Zedak Jul. v. Stolbergstr 58 1901CH Castricum 
 
 
 


