Gifplaag: eerst de bijen, nu de vogels
( uit de NRC, 12 juli, 2014)

Rien Burger

Tussen producenten en bijenhouders woedt al jarenlang een strijd over de
invloed van insecticiden uit de groep van de neonicotinoїden. Volgens de
imkers is de sterke achteruitgang van de bijenstand te wijten aan de
varraomijt én aan het massale gebruik van neonicotinoїden. Eén van deze
neonicotinoїden, het imidacloprid, is het meest gebruikte insecticide van
de wereld. Er geldt al een moratorium van de Europese Voedselautoriteit
om dit middel niet te gebruiken bij de bloei van mais, koolzaad,
zonnebloem en erwt.
In het gezaghebbende tijdschrift Nature is in juli een artikel verschenen van
de Radboud Universiteit met de verontrustende conclusie dat er ook een
verband bestaat tussen de achteruitgang van insectenetende vogels en
het gebruik van imidacloprid. In samenwerking met Sovon werden de
variaties van de populatie van 15 soorten insectenetende vogels
waaronder Boerenzwaluwen, Spreeuwen en Bosrietzangers gelegd naast
de concentratie van imidacloprid in sloten, plassen, enz. In bepaalde
gebieden, zoals. de bollenstreek en kassengebieden,
waar de
concentratie van dit insecticide boven de 20 nanogram per liter lag, daalde
de vogelpopulatie jaarlijks met gemiddeld 3,5 % !! In de periode dat
imidacloprid nog niet gebruikt werd, van 1984 tot 1995, was er van deze
daling nog geen sprake. Vanzelfsprekend werd bij dit onderzoek de invloed
van allerlei andere factoren zo goed mogelijk meegewogen en is de
genoemde correlatie geen keihard bewijs, maar velen zijn van dit
onderzoek geweldig geschrokken. Zo heeft Vogelbescherming gevraagd
om het gebruik van imidacloprid direct te verbieden.
Overigens zij opgemerkt dat dit onderzoek nog eens bewijst hoe nuttig het
is dat wij, vogelaars, aan vogelinventarisaties meedoen.!

Wandelexc.Geestmerambacht en Kleimeerpolder, 3 mei, 2014Jaap Walta
Om ongeveer 7.00 uur kwamen de excursieleiders Marian en Renie,met
nog 3 kenners het parkeerterrein op rijden, bij het Vlasgat. Het was redelijk
weer, wel fris: 7 graden ,maar droog en weinig wind; later in de ochtend
werd de temperatuur aangenamer: 15 graden. Jammer dat er niet meer
liefhebbers op afkwamen, want het was een geweldige excursie . Volgens
mijn notering 60 soorten , in 5 uur tijd , dat is toch super . In het
Geestmerambacht o a goed gehoord en gezien: de Snor , Kleine Karekiet ,
Sprinkhaanzanger ,en de Koekoek . De Waterral heel goed gehoord ,
De Winterkoning 49 (4)

1

mede door de lokroep. Heel goed gezien de Bruine Kiekendief , al
zwevend boven het rietveld .De Zwarte Zwaan , die zie je ook niet elke dag
, ontsnapt exemplaar ?? De Blauwborst even zien zitten , op een
rietstengel . En de IJsvogel als een flits voorbij zien gaan .. En als afsluiting
de Kleimeerpolder , waar we nog een paar leuke waarnemingen deden , o
a Kleine Mantelmeeuw ,Wintertaling ,Kluut en Tureluur . Al rijdend daar
naar toe , heb ik heel goed de Huismus gehoord , maar zat alleen in de
auto , dus telt niet mee, jammer. Marian en Renie bedankt voor het
“genotene”.
Nachtzwaluwenexcursie 3 juli, 2014
Toch een mooie avond.

Martine Kamminga

Om 9 uur 's avonds was het verzamelen op de parkeerplaats van het PWN
in Bergen aan Zee. Arend de Jong kwam aanzetten met een laadbak vol
vouwfietsen. Waar hij die vandaan had mag Joost weten, maar ze waren
echt nodig, want de plekken waar wij Nachtzwaluwen konden kijken, lagen
niet bepaald dichtbij. Na het nodige stelwerk aan zadels, sturen e.d., reden
wij met 12 man richting Schoorlse duinen. Op zich al een prachtige tocht.
Bij een bosrand bleven we staan en keken uit over een open heideveld,
waar Sander Schagen enkele dagen daarvoor nog Nachtzwaluwen had
gespot en daar Arend over had getipt. De avondzon werd langzaam steeds
roder en de wolken, die een half uur daarvoor nog vrij dreigend hadden
geleken, dreven langzaam weg. Hun schaduwen gleden over het golvende
duinlandschap.
De eerste vogel die wij zagen, was een Boomvalk. Ze vloog over het veld
en ging in de top van een boom zitten. Daar kwam ook het mannetje. Hij
joeg achter insekten aan, razendsnel zwenkend, en ging ook in een
boomtop zitten. Elke keer als hij ging zitten, liet hij zijn hoge, kekkerende
roep horen. Wij veronderstelden dat hij naar het vrouwtje riep.
Bij de laatste zonnestralen begon de eerste Vleermuis rond te fladderen.
Een Rosse vleermuis, wist Arend.
Zo genoten wij al kletsend van alles wat we zagen, maar nu werd het tijd
om ons echt te concentreren op de eerste geluiden van de Nachtzwaluw.
Handen achter de oren en monden dicht...Ja, in de verte een zacht geratel!
Daar moest er een zitten!
Maar hij liet zich niet meer horen, laat staan zien. De boomtop waar wij het
vrouwtje Boomvalk hadden zien neerstrijken, bleek ook al geruime tijd
onbezet te zijn. Wij hebben haar nooit zien wegvliegen. Stiekeme beesten!
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Pakweg twintig minuten nadat wij het geratel hadden gehoord, besloot
Arend met ons een stukje terug te fietsen, naar een bekende plek, waar we
de afgelopen jaren vaker Nachtzwaluwen hadden gezien. Het was
inmiddels bijna helemaal donker.
Een klein bospaadje in, dat eindigde bij een wat kleiner heideveld. We
gingen onder de dennenbomen staan en twee mannen speelden het geluid
af op hun i-pod. Beet! En hoe. Maar liefst drie Nachtzwaluwen kwamen
poolshoogte nemen. Ze vlogen even over ons heen en verdwenen weer
snel achter de bomen bij het fietspad. Wij volgden ze en keken uit over de
vlakte waar ze vandaan waren gekomen. We konden ze nu duidelijk horen
ratelen. Nog één keer kwam er een overvliegen.
Toen was het inmiddels bijna half twaalf. Onder een prachtige
sterrenhemel fietsten we weer terug naar de parkeerplaats. Ondanks dat
de Nachtzwaluw zich niet zo uitbundig had laten zien, hebben we toch
ontzettend genoten die avond, en hadden we het voor geen goud willen
missen.
HEEMSKERK DAGBOEK 5

Jan Zweeris

De Slechtvalk
De vogel is al lange tijd gevlogen. Naar noordelijke gebieden?
Broedgebied? Gaat hij ook dit jaar hier weer overwinteren? We houden
hem in de gaten.
Zwarte Roodstaarten
Voor het vierde jaar is er een broedgeval in Heemskerks tuindersgebied.
En wel aan het begin van de Oude Dijk bij het voormalige koelhuis wordt
deze zangvogel gehoord en gezien. Deze zwartgrijze vogel, parmantig
rechtop, vaak op hoge dakuitsteeksels en vorsten met zijn oranjerode
staart, laat zich gemakkelijk begluren. Het dametje is wat minder kleurig.
Maar ook goed te herkennen. Het is vrijwel identiek aan de mannetjes in
de eerste zomer. Ook op andere plekken worden ze gesignaleerd o.a. op
het TATA- terrein en omringende duingebied.
Broedende Huiszwaluwen
In de zog. Geuzenbuurt langs de Rijksstraatweg hebben de afgelopen
twee jaar Huiszwaluwen gebroed op drie verschillende plaatsen. In 2014 is
een nest gebouwd in de nok van een huis. Al voor het tweede jaar. De
rondvliegende jongen kropen nog lange tijd weer in het nest. Ze staken
dan hun kopjes naar buiten om nog wat te eten te krijgen of gewoon
voor……….. . Totdat op een ongelegen moment……het nest omlaag
stortte. Einde verhaal.
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De Zwarte Ibis
Rond 14 juli is hij weer gezien door twee personen in het Noorderveld. Het
bleek één exemplaar te zijn. Verder nog geen meldingen.
Jonge vogels
In de waterberging van het Noorderveld, liepen een aantal Kluten met hun
jongen. Een van de adulte Kluten was een klein hummeltje aan het
treiteren door het aan te vallen en het water in te duwen met kopstoten.
Totdat een andere Kluut vlakbij neerstreek. Weg was de plaaggeest.
Vreemd gedrag. Ver weg in het weiland waren nog vijf Lepelaars te zien.
Ze lagen daar heel stil te rusten, zo te zien. Lekker te niksen.
Mussen
Dit jaar zijn er opvallend veel mussen in mijn niet zo grote dorpstuin. Ook
met jongen, die nog steeds(eind juli) bedelend gevoerd worden. Meestal
een groepje van vijf. Op 24juli was er een invasie van een groep van meer
dan veertig mussen, jong en oud. Urenlang waren ze in de weer in de kruin
van de Berk en op de schuurdaken in de buurt. Voedsel zoeken? Veilig
zitten tsjilpen? En masse streken ze neer op de grond en op de
voedertafel. Zonder aanwijsbare oorzaak stoven ze dan plotseling weer de
Berk in. En dat samen met de Turkse Tortels. Die ook vaak bleven zitten.
Alleen maar even opkeken. “Niks aan de hand”. Dat gaat nog steeds zo
door met deze buurtgroep, die door de hele wijk rond scharrelt. Het gaat
hier dus goed met de mussen.
Kauwtjes
Met de Kauwtjes gaat het niet goed. Het is stil geworden. Weinig
rumoerige Torenkraaien meer. Ooorzaak? Hun hang- en verzamelplek is
verdwenen. Een paar maanden geleden zijn de vijf hoge Populieren in het
Vivaldi plantsoen omgezaagd. Het leek wel een militaire operatie. Met
enorme machines en kranen werden de reusachtige bomen geveld. Ze
werden te gevaarlijk bij de flats en het plantsoen. Bij storm en harde wind
braken er steeds kleine en grote takken af. Dus voor de
veiligheid…………, maar tot ongenoegen van de vogels. Zij waren hun
hangplek kwijt. Gezellig buurten en kwetteren was er niet meer bij, vooral
op het eind van de middag. Ze kwamen dan in groepjes aangevlogen en
bleven daar een paar uur gezellig zitten kwetteren in paartjes en met de
buren. Daarna vertrokken ze naar hun slaapplaatsen o.a. in het Marquette
bos en Steenstra park. Abrupt afgelopen. De eerste dagen totale
verwarring en onrust. Ze vlogen chaotisch rond op zoek naar hun
vertrouwde plek. Dat heeft zeker twee weken geduurd, voordat ze het
opgaven en een andere plek hadden gevonden. Een aantal zochten hun
4

De Winterkoning 49 (4)

toevlucht in de drie bomen in het zelfde plantsoen. Toch nog een
vertrouwd plekje in dezelfde buurt.
Met dank aan Huub Huneker

FENOLOGIE VWG MIDDEN -KENNEMERLAND 2014

Rien Burger

In de winter en de lente van dit jaar werden de volgende zomervogels voor
het eerst
gezien en standvogels voor het eerst gehoord.

Blauwborst
Boerenzw.
Boompieper
Boomvalk
Bosrietz.
Braamsl.
Fitis
Fluiter
G.roodstaart
Gele kwikst.

Gem’92-’95
En ’99-‘13
28/3
26/3
25/3
27/4
8/5
16/4
24/3
1/5
6/4
6/4

Datum
2014
21/3
30/3
6/4
9/5
10/5
9/4
3/4
21/4
15/4

Gierzwaluw

22/4

4/5

Grasmus
Gr.vliegenv.
Gr.pootruiter
Grutto
Huiszwaluw
Kl.karekiet
Koekoek
Lepelaar
Nachtegaal
Oeverloper
Oeverzw.
Paapje
Regenwulp

12/4
6/5
14/4
27/2
14/4
1/5
18/4
4/3
9/4
26/4
13/4
26/4
17/4

23/4
20/4
10/3
14/4
29/4
23/4
19/3
9/4
-

Zomervogel
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Aantal.
Locatie
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.Limmen
1.NHD
2.NHD
5.Uitg.
3.NHD
1.Castricu
m
2.Castricu
m
NHD
12.NHD
7.Limmen
1.Uitgeest
1.Uitgeest
1.NHD
3.Egm.
1.NHD
-

Waarnemer
JL
JL
JL
DD
DD
JL/DD
ML
DD
ML
HS
JL
DD
DD
JL
ML
JL
TK
DD
5

Gem’92-’95
En ’99-‘13
Rietzanger
12/4
Roodborsttap 1/3
Rosse grutto 25/4
Spotvogel
12/5
Sprinkh.z.
9/4
Tapuit
23/3
Tjiftjaf
11/3
Tuinfluiter
25/4
Visdief
9/4
Wielewaal
18/5
Zomervogel

Datum
2014
3/4
7/3
16/4
23/4
9/3
21/5
11/4

Aantal.
Locatie
2.Uitgeest
2.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
2.Uitgeest

Waarnemer
ML
DD
JL
JL
HS
DD
ML

Gem’92-’95
En ’99-‘12
15/4

Datum
2013
25/3

Aantal
Waarnemer
Locatie
1.Uitgeest ML

Zomertortel
Zw.roodst.
Zwartkop
Standvogels
Boomkruiper
Boomleeuw.
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Graspieper
Groenling
Groene
Specht
Gr.b.specht

25/4
21/3
1/4
(eerste zang)
15/1
17/2
27/1
13/2
27/2
27/2
2/2
20/1

29/3

1.NHD

ML/HS

1/2
12/1
10/3
7/3
24/1
8/1

1.Castr.
2.NHD
2.NHD
2.Limmen
2.NHD.
1.Limmen

JL
HS
ML
DD
ML
ML

16/1

14/1

ML

Gr.lijster
Heggenmus

15/2
7/1

17/2
10/1

Holenduif
Houtduif

3/3
23/1

17/3
5/1

2.Heemsk
.
2.NHD
1.Heemsk
.
2.Limmen
1.Uitg.

Zomervogel
Zomertaling
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DD
ML
DD
ML
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Huismus
Kneu
Koolmees

2/2
23/3
4/1

1/1
28/3
1/1

Merel

9/1

16/1

Pimpelmees
Putter
Rietgors
Ringmus
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Witte kwikst.
Zanglijster
Zw.mees

1/1
11/2
5/3
23/2
10/1
14/2
3/2
25/2
6/1
23/2

1/1
7/3
14/3
1/1
16/2
7/2
13/1
2/1
-

2.Uitg.
4.NHD
1.Uitgeest
.
1.Castricu
m
1.Uitg.
2.Limmen
1.Uitgeest
1.Uitg..
3Limmen.
1.NHD.
1.Limmen.
1.Cas.
-

ML
DD
ML
HS
ML
DD
DD
ML
DD
JL
DD
HS
-

Waarnemers: JL: Jan van Leeuwen, DD: Dick Dekker, ML: Marian
van Leeuwen, HS: Hans Stapersma.
( ONZE)IJSVOGELS

Jan Zweeris

Terug van weggeweest.
Het gaat dit jaar eindelijk weer eens goed met de IJsvogel,dankzij de
zachte winter, zonder noemenswaardige vorst. Een herstel na twee slechte
winters met bevroren sloten en plassen .Geen visjes en ander voedsel
bereikbaar.
Dit jaar zijn ze weer op een aantal plekken gesignaleerd, ook broedend.
Op landgoed Marquette, in de buurt van de beek , waren duidelijke
voorbereidingen tot nestelen gezien. Enige tijd later was er geen activiteit
meer waar te nemen. Verstoord? Verlaten door…..?
Toch werd er later en paartje met jong gezien in dat gebied. Toch een
broedgeval. Alleen waar? Om geen verstoring te veroorzaken, is men erg
voorzichtig met onderzoek.
Een andere plek ligt bij een vijver in de wijk Commandeurs. Daar heeft een
van onze leden een camera geplaatst bij een nestplaats. Een jong werd op
film vastgelegd.
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Voor een andere locatie gaan we het duingebied in, n.l. bij de Waterfabriek
in het Boreel duin.
Ook daar nestgangen gevonden met twee jongen er voor. Een pracht
ontdekking.
Nog verder Wijk aan zee in. Links van de Dorpsweide in het duingebied
achter de bebouwing ligt een meertje. Daar is ook een broedplek. Kennelijk
een vruchtbare plek. Al een tweede broed gezien met twee jongen .
Aan de noordelijker kant van het duingebied bij Bakkum was het ook bingo
bij de Karpervijver. Drie IJsvogels lieten zich bewonderen. De broedplaats?
Onbekend. Eindelijk zijn ze daar ook weer terug
Met dank aan KLaas Pelgrim van de IJsvogel werkgroep.

Zintuigen van vogels
Het gehoor

Rien Burger

Het zichtbare verschil tussen de oren van vogels en de meeste zoogdieren
is dat de vogels geen oorschelp hebben. De gehooropening zit verstopt
onder de veren, achter de ogen. Dat betekent niet dat vogels dus slechter
horen dan bijvoorbeeld mensen. Sommigen horen zelfs aanzienlijk beter.
Denk maar eens aan de uilen, die in het donker hun prooi moeten zien te
vinden. Bijzonder is het verhaal van de Laplanduil, die muizen onder het
sneeuwdek kan horen en door er op te ploffen, kan vangen. Hij heeft voor
dat scherpe gehoor een kop waar de veren zo zijn gerangschikt dat ze als
het ware twee schotelantennes vormen die het geluid naar de oren
voeren. Verder bezit de Laplanduil een erg groot slakkenhuis in het
binnenoor. In het slakkenhuis bevindt zich een vloeistof die door de
geluidstrillingen, die via de gehoorgang, het trommelvlies en het
gehoorbeentje
zijn binnengekomen in trilling wordt gebracht. Deze
trillingen worden opgepikt door haarcellen op de wand van het slakkenhuis
. De microscopisch kleine haarcellen zetten de trillingen op hun beurt om in
stroompulsjes naar de hersenen. Hoe groter het slakkenhuis, hoe meer
haarcellen en hoe scherper het gehoor.
Een groot verschil met de oren van de mens is, dat de haarcellen van de
vogels zich na beschadiging kunnen herstellen. Velen die door blootstelling
aan te harde geluiden (disco !) gehoorverlies hebben opgelopen door
blijvende beschadiging aan de haarcellen, zouden graag voor deze
eigenschap in aanmerking komen !
Geluid speelt in de vogelwereld een grote rol. Denk maar eens hoe in het
voorjaar de mannetjes hun territorium afbakenen en een vrouwtje lokken.
8
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Ontdekt is dat een mannetje aan de zang van de andere mannetjes in de
buurt kan horen of die al een vrouwtje bezitten. Dit goede onderscheidend
vermogen treft men bijvoorbeeld ook aan bij kolonievogels. Als een
oudervogel met voer terugkeert in de kolonie kan hij/zij uit de kakofonie
van geluid exact dat van zijn/haar jong oppikken. Analyse van bepaalde
vogelgeluiden heeft uitgewezen dat ze vaak complexer zijn opgebouwd
dan wij menen te horen. Vogels horen die kleine verschillen.
Het geluid van de vogels wordt meestal voortgebracht door de syrinx, een
orgaan dat zich in de aftakking van de twee luchtpijpen bevindt. Op een
geheel andere manier doet een Roerdomp het: hij neemt een flinke hap
lucht in zijn slokdarm, die hij daarna met veel lawaai laat ontsnappen., een
flinke “boer” dus. Er zijn twee vogels die geluid gebruiken om zich in het
donker te oriënteren,
de Vetvogel in Zuid-Amerika
en de
Grottensalangaan in Zuid-Azië. Zij stoten geluidjes uit waarvan ze de echo
gebruiken om de omgeving op te nemen. Net zoals de vleermuizen.
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”

Cees Baart

Wat een zomer!!!!! Ik hoop, dat jullie net zo genoten hebben van het mooie
weer als ik. Zo’n zomer bevalt uitstekend lijkt me, want je kunt er lekker op
uit trekken. Ik ben dan ook benieuwd naar jullie verhalen hierover en of
jullie ook nog leuke vogelsoorten gespot hebben.
Intussen hebben wij als Jongerenwerkgroep ook niet stil gezeten en
hebben we het nieuwe programma samengesteld. Volgens mij zitten er
weer leuke excursies bij. We beginnen in september met een bezoek aan
het Kennemermeer en de Zuidpier bij IJmuiden. Verder heb ik het
Jaarprogramma naar jullie toe gestuurd. Het is handig om de datums en de
excursies alvast in je agenda op te schrijven.
Dan nog even ter herinnering. De meesten van jullie zijn ook voor 5 euro
lid van onze Jeugdclub geworden. Stel dat jullie die 5 euro nog niet
overgemaakt hebben, zouden jullie dit dan alsnog willen doen? Het
rekeningnummer van de penningmeester staat aan de binnenkant van ons
clubblad.
Tot slot….Het komende seizoen gaan we hopelijk weer mooie
vogelavonturen beleven. En wie nog geen verrekijker heeft? Geen
probleem! We hebben namelijk van onze leden Renie van der Werf,
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Marian van Leeuwen, Cees op den Velde, Joop Muler en Jan Zweeris hun
oude verrekijkers gekregen. Onze hartelijke dank hiervoor! Deze nemen
we mee zodat jullie allemaal de vogels mooi in beeld kunnen krijgen.
Daarom zou ik willen zeggen: “Beste vogels, ga maar voor ons klaar zitten.
We komen eraan!”
De Nachtegalenexcursie van 16 mei

Sylvan de Groot

We begonnen met lopen om 19.15 uur. We waren in een duingebied waar
van vroeger de oude bollenlandjes nog te zien waren. De allereerste vogel
die we tussen de struiken hoorden (wel te verwachten) was de Nachtegaal.
Maar tussen de struiken waren nog veel meer vogels zoals de
Heggenmus, Roodborst, Huismus en we dachten ook de Goudvink. Toen
we later doorliepen kwamen we ook nog twee wilde paarden tegen die
raasden ons voorbij net als nog veel konijnen en hazen.

Foto: Ron Jasperse
Toen we doorliepen hoorden en zagen we nog veel meer vogels zoals:
Tureluurs, Ekster op het veld, Braamsluipers, Kneuen, Zwartkoppen,
Zanglijsters, Kieviten, Kauwen, Spreeuwen en we zagen nog een Visdief
vliegen. We liepen ook nog het bos in en daar hoorden we veel Vinken,
een Tjiftjaf, Grasmussen, Gekraagde Roodstaart en Putters. En opeens
zagen we de Boompieper op de top van een dode boom zitten.
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Boompieper.

Foto: Ron Jasperse

We kwamen ook nog een vijvertje met kikkers, Meerkoeten, Wilde Eenden
en Krakeenden tegen. Bijna op het eind van onze tocht zagen wij een nest
van een Grote Bonte Specht in een hol gat in een boom; de jonkies
piepten heel hard. We waren van onze tocht om 21.00 uur terug.
Excursie Infiltratiegebied en Boetje van Onze Kees

Gijs Jasperse

Op 14 juni gingen we naar het Boetje van onze Kees. We hebben 23
soorten vogels gezien. Op weg naar het Boetje van onze Kees kwamen we
een Eekhoorn tegen en hebben we Staartmeesjes gezien. Bij de uitkijk hut
zagen we Stormmeeuwen, Aalscholvers, Knobbelzwanen en een
Kwikstaart. Bij de Wei van Brasser kwamen we een Geoorde Fuut tegen
en Dodaars, Gierzwaluwen. De vogels die we gespot hebben zijn:
Gierzwaluw, Stormmeeuw, Staartmees, Nijlgans, Witte Kwikstaart,
Meerkoet, Houtduif, Knobbelzwaan, Geoorde Fuut, Dodaars, Kneu,
Roodborsttapuit, Visdief, Aalscholver, Grauwe Gans, Canadese Gans,
Wilde Eend, Kuifeend, Buizerd, Huiszwaluw, Boompieper, Kleine Karekiet
en de Grasmus.
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Uilen ringen in Limmen

Piet van Vuren

In een oude schuur hangt een nestkast met 6 jonge Kerkuilen. Een man
klom omhoog en pakte de Kerkuilen uit de nestkast en deed ze in een
grote tas. Die werd naar beneden gebracht. Een voor een werden ze
geringd, gewogen en de vleugels opgemeten.

Foto: Cees Baart

Foto Cees Baart
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De uiltjes krijgen in de nacht eten. De ouders zijn wel in de buurt maar niet
te zien. Iedereen mocht als hij dat wou even een uiltje vasthouden. Ze zijn
heel warm en zacht. Sommige uilen hadden nog heel veel dons.
Ondertussen werd de nestkast schoongemaakt. Het leverde een vuilniszak
vol met uilenballen op.
Nadat ze geringd waren, werd er een foto gemaakt en werden de uiltjes
weer terug in de nestkast gedaan. Het was heel leuk.
Overzicht Jongerenexcursies najaar 2014

Zondag 14
september
Zondag 12
oktober

Onderwerp
Zuidpier / Kennemermeer.
Vogeltrek Standplateau
Castricum.

excursieleiders
Cees Baart
Henk Levering
Hans Stapersma
Huub Huneker

Zondag 2
november *

Bezoek aan de Vinkenbaan.

Jos Vroege
Piet Admiraal

Zondag 14
december

Uilenballen pluizen.
Locatie De Hoep

Jan Baart
Micha de Heus

Vrijdag 9, 16
en 23 januari*

Bosuilenexcursies o.l.v. Arend
de Jong
1ste Excursie is
voor onze eigen groep.
De 2de (bij Marquette) en de 3de
( bij Dijk en Duin) zijn
publieksexcursies.
Maar…kun je de 9de januari niet
dan heb je de 16de en de 23ste
januari nog een kans.

Jeroen Walta 9/1
Peter Huybrechts
16/1
Jan Baart

23/1

*Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op de 2de zondag van de
maand.
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BABYVOEDING

Jan Zweeris

Bij vogels? Ja, dat las ik in een artikel in het tijdschrift “Vogels” van
“Vogelbescherming”.
Met melk meer mans
DUIVENMELK-Een jonge Houtduif krijgt oudermelk, die net als de melk van zoogdieren,
vol mineralen, vetten , eiwitten en afweerstoffen zit. Een paar dagen voor
de jongen uit het ei kruipen, komt de melkproductie bij beide ouders op
gang. De binnenlaag van de krop zwelt op. Zo gauw de jongen
uitgekomen zijn, laat die binnenlaag los en komt vrij als een melk- of
kaasachtige brei. De melk van huidcellen wordt in de krop opgeslagen. Het
jong gaat drinken door zijn kop in de krop te steken. Dat gaat er vaak nogal
wild aan toe.
KRACHTVOER VOOR BOERENZWALUWEN—
Voor vier of vijf kale jongen zijn tien duizenden insecten nodig om ze te
laten uitgroeien tot vliegvlugge vogels. De nestperiode duurt ongeveer 3
weken. Dat betekent dagelijks zo’n 6000 insecten, meest muggen en
kevertjes. Die kunnen niet stuk voor stuk afgeleverd worden. Dus een
andere oplossing. Tijdens het vangen worden de insecten tot
krachtvoerbolletjes samen geperst. Hapklare brokjes.
SPREEUWEN SNACKS—
Bij jonge Spreeuwen kan het voedsel meestal wel per stuk ,larve,
afgeleverd worden. Met larven en wormpjes worden ze grootgebracht.
Vooral Emelten, de larven van de langpootmug, eten ze graag. Trouwens
net als de ouders. Op zoek naar die prooi in de grond, ploegen Spreeuwen
gazons, perken en mosplekken om. Vooral in de broedtijd zijn er enorme
hoeveelheden nodig. Men vermoedt dat de voedselkeuze een van de
redenen is voor de achteruitgang van de Spreeuwen. Door verdroging
wordt de bodem te hard en daardoor minder doorprikbaar. Ook de larven
gaan dieper de grond in.

14
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Merelzang

Rien Burger

In mijn tuin,
in de tuin van de buurman,
op het puntje van het dak,
of boven in de Berk:
Altijd zingt de Merel.
Hij heeft een lang verhaal,
in korte zinnen,
soms heerlijk galmend,
dan weer scherp,
bij regen en wind,
in de stille avond,
als we buiten eten:
Altijd zingt de Merel.

Vogelbladen

Rien Burger

Vogelwacht Franeker e.o. Jaarverslag 2013
-Een ringer heeft in Friesland een vangnet neergezet van 20m hoog met
het doel om vooral Gierzwaluwen te vangen. Uit de vangsten vanaf 1998
blijkt dat in mei alleen ouderejaars vogels worden gestrikt en in juni en juli
bijna uitsluitend eerstejaars. Het lijkt er dus op dat de eerstejaars een
maand later in de broedgebieden arriveren dan de ouderejaars. Omdat de
Gierzwaluwen pas in het derde of vierde jaar geslachtsrijp worden, maken
de eerstejaars vogels de lange reis alleen maar om zich te oriënteren in
het broedgebied. Van het totaal aantal geringde vogels ( 3000) zijn er
helaas maar 23 terugmeldingen ontvangen. Vooral in de buurt van de
ringplaats.
Ook op andere plaatsen dan in Friesland wordt veel onderzoek naar
Gierzwaluwen gedaan. Zo is ontdekt dat de broedvogels uit Nederland
overwinteren in de Congo en Zuidwest Afrika en dat ze ook daar
overnachten hoog in de lucht. Ook is de snelheid gemeten die zij
ontwikkelen bij de luidruchtige “giervluchten” in de zomeravonden. Deze
kunnen wel oplopen tot 112km/uur. Het waarom van deze vluchten is
overigens nog onbekend.
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Sovonnieuws, no1, 2014
-Er worden vooral ’s winters steeds meer Pontische Meeuwen gezien in
Nederland. Deze van oorsprong Oost-Europese meeuw rukt steeds meer
op naar het Westen. Nu wordt hij vooral gespot in het Oosten van het land
langs de IJssel en de Maas. Er heeft zich in 2012 ook al een broedgeval
voorgedaan van een mengpaar met een vrouwtje Zilvermeeuw. Het valt
niet mee om deze vogel te onderscheiden van die andere meeuw met gele
poten: de Geelpootmeeuw. Het slankere voorkomen en de wat langere
poten kunnen daarbij helpen, maar het blijft lastig.
- Het aantal Purperreigers dat in ons land broedt( ongeveer 700 ) is sterk
gerelateerd aan de hoeveelheid neerslag in de Sahel. In 2012 was het vrij
droog in die streek en prompt ging de populatie in het broedseizoen met
10% achteruit. In 2013 viel er behoorlijk wat regen in het
overwinteringsgebied rond de Niger met als gevolg dat de stand van de
Purperreigers weer met 5% steeg.
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Blauwstaart

Jos Vroege

In september 1998, een aantal maanden na mijn verhuizing van
Amsterdam naar Castricum, las ik 'Bewogen kustlandschap' van Rolf Roos
(1995). De eerste afbeelding in dit boek geeft een "Impressie - in oostelijke
richting - van het kustlandschap ter hoogte van Castricum en Heemskerk
rond 350 v. Chr. Op de voorgrond de monding van het Oer-IJ met de
daarachter gelegen binnendelta. Op de achtergrond verschillende, deels
door vroegere doorbraken doorboorde, strandwallen. In de lucht cirkelt een
zeearend."
Ook op de poster 'Van duin tot veen', die de uitgeverij NatuurMedia in 2001
in opdracht van het 'Comité realisering ecologische corridors NoordKennemerland' uitbracht, was de Zeearend prominent in beeld. Geheel
onrealistisch was dat niet: van 4 t/m 12 december 1995 en van 9
december 1996 t/m 5 januari 1997 pleisterden juveniele Zeearenden in
onze regio. Op 1 januari 1997 werd deze vogel zelfs zwevend boven de
daken van Castricum waargenomen. Sindsdien wordt de Zeearend in het
Noordhollands Duinreservaat, in de duinpolders rond Castricum en in het
Alkmaardergebied vrijwel ieder jaar gezien (Vroege & Slings, 2002;
waarneming.nl).
Zelf zag ik mijn eerste Zeearend in deze regio vanaf Vinkenbaan
Castricum, midden in het gebied dat op pagina 8 van 'Bewogen
kustlandschap' wordt afgebeeld. Dat was op 15 oktober 2011 - een van de
mooiste dagen die ik ooit op de vinkenbaan heb meegemaakt. Samen met
Richard was ik even voor achten zojuist begonnen aan de eerste 'droge'
ronde, toen vanuit het westen - waar Rienk bezig was met de eerste 'natte'
ronde – op geringe hoogte een onvolwassen Zeearend kwam aanvliegen
en over ons heen naar het oosten vloog. Later op de dag kwam de vogel
nog twee keer terug: om 11 uur vloog de vogel eerst over de baan naar het
westen en vervolgens naar het noordoosten. Om 12 uur kwam de
Zeearend vanuit het noorden aanvliegen en landde ten westen van ons in
het buitenduin.
De Zeearend is niet de enige bijzondere roofvogel die deze dag vanaf
Vinkenbaan Castricum werd gezien. Op trektellen.nl wordt bij de
waarnemingen vanaf de vinkenbaan melding gemaakt van "enige tientallen
Ruigpootbuizerden". Ik kan mij inderdaad herinneren dat bij herhaling
Ruigpootbuizerden werden gemeld die in de zeereep naar het zuiden
De Winterkoning 49 (4)
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trokken. Zelf heb ik er op waarneming.nl echter maar één ingevoerd.
Behalve veel Ruigpootbuizerden werden die dag ook veel Blauwe
Kiekendieven en veel Sperwers gezien. De eerste twee Blauwe
Kiekendieven passeerden al voor acht uur. Zij kwamen "waarschijnlijk van
de grond" en zullen wellicht - net als de Zeearend? - de nacht in het
buitenduin hebben doorgebracht.
Rienk, Richard en ik hadden die dag echter meer te doen dan het kijken
naar roofvogels: er moesten rondjes worden gelopen langs de mistnetten
en vogels worden geringd. De vangsten vielen de eerste ronde nogal
tegen (Reijnders, 2012). Tijdens de tweede 'droge' ronde kwamen Rienk
en ik echter bij ‘Sec II’ toen wij aan de rechterzijde van het net, in een van
de onderste banen, een vogel zagen hangen die wij op die afstand niet
onmiddellijk konden thuis brengen. "En daar hangt ...?", zei Rienk.
"Een Blauwstaart", zo vulde ik aan. En laat dat nu nog waar zijn ook!
De Blauwstaart is een vogel die broedt van Finland tot in Japan en
overwintert in Zuidoost-Azië. In Nederland werd de Blauwstaart tot 2007 toen van 3 januari t/m 23 februari een exemplaar verbleef bij Zandvoort slecht 4x vastgesteld (dutchavifauna.nl). Al deze vogels werden gezien op
de Waddeneilanden (2x Texel, Vlieland, Schiermonnikoog ) en vrijwel
steeds ging het daarbij om ringvangsten. Tussen 23 februari 2007 en 15
oktober 2011 werd in Nederland maar liefst 9x een Blauwstaart gemeld. In
zes gevallen ging het daarbij om ringvangsten: eerst weer op de
Waddeneilanden (Vlieland, Schiermonnikoog), later ook elders langs de
kust (Zwanenwater, 2x Kennemerduinen, Veere).
Hoewel de Blauwstaart in Nederland dus steeds vaker wordt aangetroffen en het geluid van deze vogel op de vinkenbaan al jaren wordt afgespeeld was het in Castricum tot een ringvangst nog nooit gekomen. Dat begon,
zeker bij Richard, wel te knagen. Toen Rienk en ik van onze tweede ronde
terugkwamen, was dat gevoel echter bij spoorslag verdwenen. Vanuit de
hut werd er onmiddellijk gesmst en gebeld met de andere ringers. En via
Hans Schekkerman bereikte het nieuws van onze vangst ook de
landtrektellers bij Castricum aan Zee. De trektelpost liep vervolgens leeg
… Ondertussen gingen Richard en Rienk gewoon door met vangen.
Richard kwam van de derde 'droge' ronde terug met ondermeer een
Bladkoning en een Buidelmees. En Rienk haalde tijdens de derde 'natte'
ronde onder andere een Dwerggors uit een van de mistnetten. Net als de
Blauwstaart was dat voor mij een nieuwe baansoort.
18
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Toen iedereen op de vinkenbaan was gearriveerd, maakte Cock - vlak
voordat de vogels een voor een werden losgelaten - de fameuze foto (“De
vier”) die als illustratie bij dit stuk is opgenomen. Ik stuurde deze foto nog
diezelfde avond door naar Eduard Opperman en Maarten Verrips, de
vogelvrienden met wie ik in juni 2002 in Finland mijn eerste Blauwstaart en
mijn eerste Dwerggors zag. Zij waren verbijsterd. Op de vinkenbaan was
op het moment dat de foto werd genomen sprake van “euforie alom”
(Reijnders, 2012). Voor mij staat deze foto ook voor een gevoel van
verbondenheid. Ik moet daarbij denken aan 'The Family of Men' - een
beroemd fotoboek uit de jaren vijftig1. Roofvogelaar of ringer, trekteller of
twitcher: allemaal realiseerden wij ons dat wij die dag iets heel bijzonders
hadden meegemaakt2.
Foto: Blauwstaart, Buidelmees, Dwerggors en Bladkoning. Vinkenbaan
Castricum, 15 oktober 2011 (Cock Reijnders).
Dankbetuiging
Met dank aan Rienk Slings en Richard Reijnders voor hun commentaar op
een eerdere versie van dit artikel en aan Tineke Reijnders-Van der Zande
voor haar toestemming om de door Cock gemaakte foto hierbij als
illustratie te gebruiken.
'The Family of Man’ is een boek met foto's van 273 fotografen uit 68
landen. Het hoort bij een tentoonstelling die in 1955 werd geopend in het
Museum of Modern Art in New York en vervolgens lange tijd door de
wereld reisde.
2 De Blauwstaart bleef van 15 t/m 31 oktober 2011 in de omgeving van
Vinkenbaan Castricum en werd in die periode door velen gezien en
gefotografeerd (dutchavifauna.nl, waarneming.nl). De vogel werd in die tijd
3x terug gevangen (trektellen.nl). Op 31 oktober was de vogel inmiddels
behoorlijk opgevet (vetgraad 4; eerder steeds vetgraad 0). Toen was de
vogel kennelijk klaar om weer te vertrekken.
1
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WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED

Leo Heemskerk

Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 april t/m 30 juni
2014. 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 schrijver dezes. Mocht
u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.
Roodkeelduiker
5 mei: NHD-Vogelduin 2 ex. ->N Jeroen Breidenbach
Parelduiker
22 april: Noordzee 1 ex. Mark Res
Roodhalsfuut
13 april: Noordzee 1 ex. Hans Schekkerman Halfrode nek.
Geoorde Fuut
De gehele periode verbleven op de Wei van Brasser Geoorde futen.
Uiteindelijk zaten er vier paartjes. Op 4 april werd in de Hempolder een
baltsend Paartje gezien. En op 5 april vlogen er 11 vogels in een groep
over zee. Lonnie Bregman
Aalscholver
29 april: NHD-Infiltratiegebied Hans Schekkerman Bezette nesten geteld in
gehele infiltratiegebied: 657 waarvan 539 aan ZO-kant en 108 in NO-hoek.
Nieuw is nestelen in de bomen in de noordoostelijke bosrand. Op sommige
nesten al grote, in takken klauterende jongen.
Kuifaalscholver
Van april t/m half mei weren Kuifaalscholvers gezien bij de Havens &
Sluizen van IJmuiden. Max. aantal 7 vogels alle ongeringd
Roze Pelikaan
In de vroege morgen van 8 juni kwam een Pelikaan uit het zuiden
aangevlogen en heeft even in het infiltratie gebied gezeten. De vogel is
afkomstig uit een Belgische wildwater collectie. Vogel was herkenbaar aan
de hap recht in veer P5
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Pelikaan

Foto: Leo Heemskerk

Roerdomp
28 april: NHD-Zuidernollen 1 ex. luc knijnsberg
14 mei: NHD-Zuidernollen 1 ex. Leo Heemskerk Kwam uit het westen
landen in het infiltratiegebied
24 mei: NHD-Terrein Castricum 1 ex.Remco Oosterlaar roepend
hoefijzermeer.
Kleine Zilverreiger
18/20 mei: Heemskerk - Waterberging 1 ex. Meerdere waarnemers
Grote Zilverreiger
23 april: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Frank van
Groen
29 mei: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Ruud
Altenburg
30 mei: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Ruud
Altenburg
Purperreiger
14 mei: NHD-Infiltratiegebied 1 ex. ->N L. Heemskerk Vloog hoog rustig
naar Noord
25 mei: NHD-Zuidernollen 1 ex. ->N Vinkenbaan Castricum
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Ooievaar
2 april: Castricum 31 ex. ->N Hans Schekkerman cirkelend boven het dorp,
en noordwaarts afglijdend.
2 april: Limmen - Limmerpolder 3 ex. Dick Dekker
3 april: NHD-Terrein Heemskerk 1 ex. ->N Mark Res
12 april: Heiloo – Sammerpolder 1 ex. ->O Theo Admiraal
16 april: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Klaas Pelgrim
17 april: Bakkum – Noord 1 ex. ->W Adry Reuse en Christophe Reijman
17 april: Uitgeest (gemeente)1 ex. Gertjan Langedijk Bovenop lantaarnpaal
28 april: IJmuiden - Forteiland 21 ex. overvliegend zuidwest Fred Cottaar
thermiekend
5 mei: NHD-Papenberg 1 ex. overvliegend zuidoost Ruud Altenburg
23 mei: Castricum 1 ex. overvliegend zuidoost H E Wondergem
27 mei: Akersloot - Starting e.o. 2 ex. Willem Olbers
28 mei: Castricum (gemeente) 2 ex. L. Heemskerk, Ronald Slingerland,
Jelle Abma
31 mei: Castricum (gemeente) 1 ex. foeragerend A Ekkes
31 mei: Egmond-Binnen - Broekakkers 1 ex. foeragerend Cees Baart
1 juni: Castricum - Castricummerpolder 1 ex. (kleur)ringdragend Micha de
Heus Fouragerend
6 juni: Bergen (NH) (gemeente)1 ex. Chris Winter
Zwarte Ibis
27 april: Uitgeest - Uitgeestermeer 1 ex. Ger de Vries Samen met andere
vogelaar gespot op een afstand van ca. 8 meter
Grote Canadese Gans
11 april: NHD - Infiltratiegebied 15 ex. bezet nest Hans Schekkerman 7
territoriale paren aanwezig plus 1 losse vogel; minimaal 3 vogels op nest.
Brandgans
30 april: Castricum 294 ex. ter plaatse Hans Schekkerman Complete
telling dorp + buitengebied. In 'dorp' (incl. Duin & Bosch en Karpervijver)
157 adulte vogels, waarvan 75 paren, waarvan 41 met nest en 1 met 5
kleine pullen (vroeg!). In de polder 137 vogels verdeeld over 3 groepen
(Castricummerpolder, Schulpvaart Limmen, en Schoonwatervallei
Bakkum)
Rotgans
3 april: Castricum - Castricummerpolder 1 ex. ter plaatse Cees de Vries
7 april: Hempolder 3 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
Casarca
28 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->Z Luc Knijnsberg
22
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Mandarijneend
10 april: Limmen - Limmerpolder 2 ex. ter plaatse CS Roselaar
30 mei: NHD - Karpervijver 1 ex. rustend Ruud Costers op vissteiger
1 juni: NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Jan van Leeuwen
16 juni: NHD - Karpervijver 3 ex. ter plaatse Ruud Costers
Zomertaling
Van af april / juni werden zomertalingen waargenomen. Op 24 mei werd in
de Heemskerker Noordbroekpolder een Vrouwtje zomertaling met 2 pullen
gezien.
Topper
19 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex. ->N Hans Schekkerman
Zwarte Zee-eend
Op verschillende dagen vliegend boven zee.
Grote Zee-eend
6 april: Noordzee - Castricum20 ex. ->N Ruud Altenburg
Grote Zaagbek
2 april: NHD - Verbrande Vlak 2 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
5 april: NHD - Leenscheuterwei 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
9 april: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. ter plaatse
Frank Visbeen
Wespendief
Vanaf half mei werden op enkele plekken wespendieven gezien.
Roofvogelwerkgroep heeft enkele nesten gevonden.
Zwarte Wouw
28 april: NHD - Infiltratiegebied 2 ex. ->N André van Loon Vlogen
afzonderlijk van elkaar naar noord de eerste wouw miste een middelste
staartpen. ook gezien door Luc Knijnsberg
29 april: NHD - Zweefvliegveld 1 ex. Willem Olbers rondvliegend en gleed
toen naar het zuiden.
23 mei: NHD - Vogelduin 1 ex. overvliegend zuidwest Cees de Vries
Rode Wouw
4 april: Uitgeest 1 ex. ->N Lonnie Bregman Op de huislijst!
10 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ->W Lonnie Bregman
16 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ->N Vinkenbaan Castricum
23 mei: Castricum 1 ex. ->N Hans Schekkerman Behoorlijk hoog, strak
doorzwevend naar N.
Visarend
1 april: NHD - Westerberg 1 ex. overvliegend Harm Jan Kiewiet
5 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ->NW Luc Knijnsberg
21 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->N Vinkenbaan Castricum
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22 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. overvliegend Rinus Dillerop
23 april: NHD - Zweefvliegveld 1 ex. ->W Hans Kuperus Heeft hier
wrs.overnacht.
25 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->N Lonnie Bregman Cirkelde uiteindelijk
langzaam naar noord.
17 mei: Castricum 1 ex. ->W Hans Kuperus Opgemerkt door
alarm.meeuw.
17 mei: NHD - Terrein Egmond 1 ex. overvliegend Chris Brand
17 mei: Castricum - Castricummerpolder 1 ex. ->NW Joost Heeremans
lastig gevallen door meeuw
20 mei: Castricum 1 ex. ->N Hans Kuperus Niet zo hoog overvliegend in
strakke lijn naar noord
23 mei: NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex. ->O Hans Kuperus
Roodpootvalk
25 mei: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->Z Vinkenbaan Castricum
Smelleken
5 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ->NO Hans Schekkerman strak
naar NO.
21 april: Waterberging Noorderveld 1 ex. ->N Ruud Altenburg Laag over
21 april: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ->N Mark Res
21 april: Noordzee - Castricum1 ex. ->N Ruud Altenburg
30 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. overvliegend Dick Groenendijk
4 mei: Castricum - Castricummerpolder 1 ex. ->NW Jos Vroege Laag over
de grond
14 mei: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ->N L. Heemskerk Vloog laag al
jagend snel naar Noord
Boomvalk
Vanaf 6 mei werden af en toe jagende boomvalken gezien in het
infiltratiegebied., Limmen ,Waterberging Noorderveld 1, Castricum,
Uitgeest, Reggers
Slechtvalk
De gehele periode gezien op de volgende locaties: NHD - Terrein
Castricum, Heemskerker Noordbroekpolder , Landgoed Marquette, NHD Zweefvliegveld , Limmerpolder, Castricum, De Groote Ven, NHD - De Krim
, NHD - Terrein Bakkum 1, NHD – Papenberg, Heemskerkerduin , NHD Geversduin 1, NHD - Infiltratiegebied , en IJmuiden - Havens & Sluizen
Patrijs
5 april: Bergen (NH) (gemeente) 1 ex. ter plaatse Kees Olsthoorn
9 april: Egmond-Binnen 2 ex. foeragerend Cees Baart Natuurtuin met om
het huis een duintuin.
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12 april: Castricum - Castricummerpolder 2 ex. foeragerend Jan Kuijs zie
ze bijna dagelijks
19 april: Heiloo - Sammerpolder 2 ex. paar in broedbiotoop Ruud Altenburg
25 april: Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 1 ex. ter
plaatse Hans Schekkerman
7 mei: Castricum 2 ex. foeragerend Micha de Heus
20 mei: Heiloo - Vennewaterspolder 1 ex. ter plaatse Natasja Nachbar
25 mei: Egmond-Binnen - Broekakkers 2 ex. ter plaatse Harry Smit
Kwartel
2 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ->NO Rinus Dillerop roepend
overvliegend
3 mei: Castricum (gemeente) 1 ex. zingend Richard Reijnders uit
slaapkamerraam.
30 mei: NHD - Leenscheuterwei 2 ex. zingend Ruud Altenburg , Hans
Schekkerman
22 juni: NHD - Vogelwater 1 ex. roepend Ruud Altenburg Gehoord vanuit
de hut
Verder werden verschillende vogels gevangen en gehoord rond de
vinkenbaan. (VRS Castricum)
Kraanvogel
14 mei: Castricum 1 ex. ->N Hans Schekkerman Uit ZO aanzeilend en
over mijn huis door naar N/NW. Mooi te zien, adulte kop- en halstekening,
beetje rafelrui in vleugel.
Kluut
Vogels werden gezien in de volgende gebieden: De Groote Ven,
Noordbroekpolder, Limmerpolder, Waterberging, Noorderveld, Plasjes
N203, Castricum (gemeente) , De Oude Venne, Noordzee – Castricum ( >N ), Castricummerpolder 1, Hempolder ,Dorregeesterpolder
Kleine Plevier
Vogels werden gezien in de volgende gebieden: Castricummerpolder,
Noordbroekpolder, De Groote Ven, NHD – Vogelwater, Hempolder.
Waterberging Noorderveld , NHD – Infiltratiegebied, NHD Leenscheuterwei . Plasjes N203 , Castricum – Zeeweg, NHD - Terrein
Bakkum, NHD - De Krim , Uitgeest – Dorregeesterpolder en NHD Verbrande Vlak
Zilverplevier
13 april: Noordzee - Castricum2 ex. ->N Hans Schekkerman
20 april: Noordzee - Castricum47 ex. ->N Ruud Altenburg 7.10-10.10
21 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->NO Vinkenbaan Castricum
NHD - Zuidernollen 1 ex. ->N Vinkenbaan Castricum
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Kanoet
1 mei: Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
13 mei: Noordzee - Wijk aan Zee 2 ex. ->N Carel de Vink
Drieteenstrandloper
31 mei: Noordzee - Castricum10 ex. ->N Jan Dijk
Kleine Strandloper
3 mei: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ->N Hans Schekkerman Dwarrelend
over de waterlijn/branding.
21 mei: Waterberging Noorderveld 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman,
Hans Groot
21 mei: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. foeragerend
Hans Groot
26 mei: Waterberging Noorderveld 2 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
28 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. foeragerend Lonnie Bregman
29 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
Temmincks Strandloper
5 mei: NHD - Vogelduin 1 ex. ->N Jeroen Breidenbach Trektelling
6 mei: Waterberging Noorderveld 2 ex. foeragerend Lonnie Bregman
Verscholen in het gras.
7 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Micha de Heus
18 mei: Uitgeest - Dorregeesterpolder 5 ex. foeragerend Lonnie Bregman
19 mei: Waterberging Noorderveld 2 ex. ter plaatse meerdere waarnemers
20 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
30 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
Krombekstrandloper
19 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg en
Lonnie Bregman Met een bontje tussen de vele bontbekken. Tussen
winter- en zomerkleed in.
26 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. foeragerend Lonnie Bregman
Winter -> zomer.
Paarse Strandloper
13 april: IJmuiden - Noordpier 5 ex. ter plaatse Enno Ebels
Kemphaan
De gehele periode waarnemingen uit : Hempolder, Castricummerpolder,
Plasjes N203, Castricum (gemeente), Noordbroekpolder en Waterberging
Noorderveld,
Bokje
2 april: Hempolder 1 ex. opvliegend Jeroen Breidenbach
3 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Vinkenbaan Castricum kort
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tp
3 april: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Bernard Lucas
Houtsnip
Verschillende roepende en vliegende vogels in de schemer in de bossen
van het infiltratiegebied
IJslandse Grutto
1 april: Hempolder 1 ex. (kleur)ringdragend Jeroen Breidenbach.
7 april: Hempolder enkele ex. (kleur)ringdragend Jeroen Breidenbach
10 april: Hempolder 2 ex. (kleur)ringdragend Jeroen Breidenbach
3 mei: Castricum - De Groote Ven 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
30 mei: Castricum - Castricummerpolder 1 ex. foeragerend Eric Menkveld
Rosse Grutto
Vanaf 16 april t/m 21 mei vlogen Rosse Grutto door het
Infiltratiegebied/strand/ Noordzee en enkele groepjes werden aan de grond
in Hempolder, Waterberging Noorderveld en De Groote Ven gezien.
Regenwulp
Van 20 april tot eind mei werden op in de volgende gebieden
Regenwulpen gezien: Castricummerpolder, Plasjes N203, Strand /
Noordzee, Castricum, Heemskerker Noordbroekpolder, Waterberging
Noorderveld, Noordpier, Limmerpolder ,NHD - Soeckebacker, NHD Terrein Castricum, NHD - Terrein Heemskerk, NHD – Vogelduin, NHD Zuidernollen
Zwarte Ruiter
1 april: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. ter plaatse
Rienk Slings
3 april: Uitgeest - De Oude Venne 1 ex. ter plaatse Mark Res
21 april: NHD - Zuidernollen 2 ex. overvliegend Vinkenbaan Castricum 1, 1
21 april: Noordzee - Castricum1 ex. ->N Ruud Altenburg
27 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex. ->N Lonnie Bregman
30 april: Castricum (gemeente) 1 ex. foeragerend Hans Schekkerman
1 mei: Waterberging Noorderveld 3 ex. ter plaatse Hans Groot, Ruud
Altenburg
5 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
Invallend.
6 mei: Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
6 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
17 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
17 mei: Heemskerk 1 ex. ter plaatse Hans Groot
18 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
18 mei: Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. ter plaatse
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Micha de Heus
10 juni: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Hubert Kivit
Bosruiter
Vanaf 25 april t/m 18 mei werden regelmatig bosruiters gemeld op de
volgende plaatsen Hempolder, Waterberging Noorderveld 1 en
Noordbroekpolder. Op 26 juni zag Hans Schekkerman er een in het nieuw
aangelegde natuurterrein langs de schulpvaart.
Zwartkopmeeuw
6 april: NHD - Hazenduin 1 ex. ->N Hans Schekkerman & Ruud Altenburg
7 april: IJmuiden - Forteiland 2 ex. overvliegend zuidwest Fred Cottaar
25 april: Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
12 mei: Castricum 2 ex. ter plaatse Mark Res Vlogen tp boven de Laan
van Albet,s Hoeve.
28 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. overvliegend Lonnie Bregman
30 mei: NHD - Leenscheuterwei 2 ex. ->Z Ruud Altenburg
30 mei: Waterberging Noorderveld 2 ex. overvliegend Ruud Altenburg
Dwergmeeuw
5 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 31 ex. foeragerend Lonnie
Bregman
10 april: NHD - Russenduin / De Rellen 32 ex. ->O Rienk Slings kwamen
van zee, staken land in.
10 april: NHD - Russenduin / De Rellen 12 ex. ->N Rienk Slings over de
zeereep naar noord.
12 april: Noordzee - Castricum450 ex. foeragerend Ruud Altenburg, Mark
Res
18 april: Noordzee - Castricum4 ex. ->N CS Roselaar
18 april: Castricum - De Groote Ven 1 ex. ter plaatse Mark Res
21 april: NHD - Zuidernollen 50 ex. ->NO Vinkenbaan Castricum
21 april: Noordzee – Castricum 5916 ex. ->N Ruud Altenburg 6.45-10.45
23 april: NHD - Zuidernollen 2 ex. ->N Vinkenbaan Castricum
23 april: Hempolder 1 ex. ->N Jeroen Breidenbach
23 april: NHD - Vogelduin 812 ex. ->N Jeroen Breidenbach Trektelling
6:30-9:30.
25 april: Waterberging Noorderveld 46 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
25 april: Hempolder 48 ex. ->O Jeroen Breidenbach
5 mei: NHD - Vogelduin 7 ex. ->N Jeroen Breidenbach Trektelling 6:308:30
Geelpootmeeuw
13 april: IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Jan Zorgdrager
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21 april: Noordzee - Castricum1 ex. ->N Ruud Altenburg 6.45-10.45
31 mei: IJmuiden - Forteiland 1 ex. ter plaatse Frank Lanfermeijer
Pontische Meeuw
25 april: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg en
andere
Kleine Burgemeester
6 april: Noordzee - Castricum1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg, Hans
Schekkerman 7:50-8:30 tp in de branding tussen enkele 100en
(merendeels storm-) meeuwen. Vloog om 8:30 op en langs de duinenrij
naar Z. Tweede winter (lichtgrijs zadel, snavel overwegend licht grijzig met
zwarte punt, geen creme chevrons maar wel grijze vlekstrepen
Reuzenstern
25 april: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg en
ander.
Noordse Stern
19 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 15 ex. ->N Hans Schekkerman
10.30-11.30
20 april: Noordzee - Castricum3 ex. ->N Ruud Altenburg 7.10-10.10
22 april: Noordzee - Castricum8 ex. ter plaatse Mark Res tussen 8:35 uur
en 9:35 uur naar Noord.
31 mei: Noordzee - Castricum1 ex. ter plaatse Jan Dijk
Dwergstern
5 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 3 ex. foeragerend Lonnie Bregman
19 april: Noordzee - t.h.v. Noord Holland 4 ex. ->N Hans Schekkerman
10:30-11:30
20 april: Noordzee - Castricum19 ex. ->N Ruud Altenburg 7.10-10.10
21 april: Noordzee - Castricum271 ex. ->N Ruud Altenburg 6.45-10.45; dik
telpostrecord!
22 april: Noordzee - Castricum195 ex. ->N Mark Res Zeetrek tussen 8:35
uur en 9:35
23 april: NHD - Vogelduin 5 ex. ->N Jeroen Breidenbach Trektelling 6:309:30.
30 april: NHD - Terrein Castricum 4 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
11 mei: NHD - Vogelwater 1 ex. ->Z Micha de Heus
Zwarte Stern
5 april: NHD - Reggers 4 ex. ->N Hans Kuperus
12 april: Noordzee - Castricum1 ex. ->N Mark Res en andere
20 april: Noordzee - Castricum27 ex. ->N Ruud Altenburg 7.10-10.10
21 april: NHD - Zuidernollen 5 ex. ->O Vinkenbaan Castricum
21 april: Noordzee - Castricum17 ex. ->N Ruud Altenburg 6.45-10.45
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25 april: NHD - De Krim 28 ex. ->O Ruud Altenburg In een compacte groep
9 mei: Waterberging Noorderveld 1 ex. foeragerend Lonnie Bregman
10/14 mei Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse meerder
waarnemers
Zomertortel
23 april: NHD - Vogelduin 1 ex. ->N Jeroen Breidenbach
27 april: NHD - Vogelduin 1 ex. ->N Jeroen Breidenbach
17 mei: NHD - Zuidhoek / Berenweide 1 ex. zingend Ruud Altenburg
18 mei: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. zingend Remco Oosterlaar
25 mei: NHD - Zuidernollen 2 ex. ->Z Vinkenbaan Castricum
31 mei: NHD - Vogelwater 1 ex. ->Z Hans Schekkerman
Halsbandparkiet
in april: t/, 4juni gezien op meerdere plekken: Castricum, Papenberg,
Uitgeest, Landgoed Marquette,
Beverwijk.
Kerkuil
1 juni: Limmen - Limmerpolder 3 ex. ter plaatse Ruud Altenburg Minimaal
twee bedelende jongen
18 juni: Limmen 6 ex. ter plaatse Piet van Vuuren
Ransuil
17 april: Heemskerk 1 ex. overvliegend Frank Visbeen
22 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. overvliegend Rinus Dillerop
roepende overvliegend
7 juni: Bakkum 3 ex. ter plaatse AA Twisk
8 juni: Bakkum 2 ex. ter plaatse Marjorie Janse
14 juni: Heemskerk 4 ex. roepend Ruud Altenburg 2/3piepende jongen, 2
overvliegende ouders
Velduil
5 april: NHD - Reggers 1 ex. ->O Hans Kuperus
27 april: NHD - Westerduinen 1 ex. ->O Hans Schekkerman, Lonnie
Bregman Kwam uit zee samen
IJsvogel
exemplaren werden gezien in de volgende gebieden: Landgoed Marquette,
Heemskerker Noordbroekpolder, Wijk aan Zee – staalfabrieken,
Zuidernollen, Karpervijver
Bijeneter
17 mei: NHD - Reggers 4 ex. ->N Hans Kuperus Laag vliegend en
regelmatig roepend.
30 mei: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ->N Hans Stapersma
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Draaihals
26 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. vangst Vinkenbaan Castricum
7 mei: NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg
Groene Specht verschillende exemplaren in diverse gebieden
Kleine Bonte Specht verschillende exemplaren in diverse gebieden
Oeverzwaluw
Van af begin april t/m juni enkele exemplaren.
Engelse Kwikstaart
19 april: NHD - Leenscheuterwei 3 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
21 april: NHD - Infiltratiegebied 4 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
Grote Gele Kwikstaart
21 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. overvliegend Vinkenbaan Castricum
27 juni: NHD - Zuidernollen 1 ex. ->N Henk Levering
Rouwkwikstaart
2 april: Heemskerk 1 ex. ter plaatse Hans Groot
6 april: NHD - Leenscheuterwei 3 ex. foeragerend Luc Knijnsberg
10 april: Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach
16 april: Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Rienk Slings
19 april: NHD - Leenscheuterwei 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
20 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Micha de Heus Duidelijk
zeer zwarte rug
21 april: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Mark Res
17 mei: Castricum (gemeente) 1 ex. ter plaatse Jos Vroege
Zwarte Roodstaart
2 april: IJmuiden - Hoogovens e.o. 1 ex. zingend Sander Schagen
2 april: Velsen-Noord 1 ex. zingend Dick Groenendijk
3 april: Velsen-Noord - Wijkeroogpark en Industrieterrein 1 ex. zingend
casper zuyderduyn
12 april: Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 1 ex. zingend Hans
Schekkerman
18 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse henk bakkenes
23 april: Castricum aan Zee 1 ex. zingend Jeroen
3 mei: Hempolder 1 ex. ter plaatse Marcus Briët
21 mei: Beverwijk 1 ex. zingend Hans Schekkerman
31 mei: Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 1 ex. zingend Hans
Schekkerman
8 juni: NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse addy van overbeeke
Paapje
2 april: NHD - Zuidernollen 1 ex. ter plaatse Mark Res
22 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
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25 april: IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Rob van Bemmelen
27 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse René Alma
foeragerend op de grond
28 april: NHD - Vogelduin 1 ex. ter plaatse A.T. Dekker
29 april: NHD - Vogelduin 1 ex. rustend Hans Stokkel
13 mei: NHD - Verbrande Vlak 1 ex. foeragerend Rienk Slings
24 mei: NHD - Leenscheuterwei 1 ex. zingend Hans Schekkerman
1 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Theo Admiraal
Tapuit
Verschillende waarnemingen

Tapuiten

Foto: Willem Olbers

Beflijster
Van april t/m begin mei werden er beflijsters gemeld.
Roodborstlijster
27 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. Ontdekt door ter plaatse Lonnie
Bregman
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Roodborstlijster

Foto: Arnoud B van den Berg

Cetti's Zanger
14 juni: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. roepend Hans Stapersma 1x roepend
Snor 1
2 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. zingend Ruud Altenburg
16 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. zingend Vinkenbaan Castricum
16 mei: NHD - Verbrande Vlak 1 ex. zingend Rinus Dillerop
17 mei: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. zingend L. Heemskerk
20 mei: Uitgeest - Dorregeesterpolder 1 ex. zingend Lonnie Bregman
3 juni: Uitgeest - Dorregeesterpolder 3 ex. zingend Lonnie Bregman
Bosrietzanger
Werden op verschillend eplekken gehoord vanaf 16 mei
Grote Karekiet
30 mei: NHD - Leenscheuterwei 1 ex. zingend Ruud Altenburg en Hans
Schekkerman Redelijk fanatiek zingend, maar nog niet echt gesetteld op
een locatie; zong op meerdere plekken langs het infiltratiekanaal. Op 2 juni
niet meer gehoord.
Spotvogel
13 mei: NHD - Terrein Egmond 1 ex. zingend Luc Knijnsberg
18 mei: Egmond-Binnen 1 ex. zingend Cees Baart
20/21 mei NHD - Vogelduin 1 ex. foeragerend Hans Stokkel en Herman
van Oosten
22 mei: NHD - De Krim 1 ex. zingend Luc Knijnsberg
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24 mei: NHD - Terrein Egmond 1 ex. zingend Noor Mather
31 mei: Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 1 ex. zingend Hans
Schekkerman
1 juni: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend meerder warnemers
6 juni: Uitgeest 1 ex. zingend Lonnie Bregman
7 juni: Egmond-Binnen 1 ex. zingend Cees Baart (broedgeval)
8 juni: Castricum (gemeente) 1 ex. zingend Hans Stapersma
8 juni: Akersloot - Starting e.o. 1 ex. zingend Marian van leeuwen
11 juni: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Hans Kuperus en Jos
Vroege
28/29 juni Akersloot - Starting e.o. 1 ex. zingend Marian van leeuwen en
Renie van der Werf
Fluiter
21 april: NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex. zingend Dick Groenendijk
25 april: NHD - Terrein Egmond 1 ex. zingend Ruud Altenburg
30 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse L. Heemskerk
5 mei: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Ruud Altenburg Vijf minuten
later dezelfde of wellicht een tweede vogel een paar honderd meter
verderop.
16 mei: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Henk Levering
22 mei: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. zingend Guido Keijl
Siberische Tjiftjaf
22 april: Bakkum 1 ex. ter plaatse Guido Keijl Luid roepend, maar
verstoord vlak voordat ik opname kon maken. Niet meer aan gezien dan
bruine tjif, maar piep-roep kenmerkend.
Vuurgoudhaan
10 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
27 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. zingend Erwin Reinstra
4 mei: NHD - Reggers 1 ex. zingend Hans Kuperus
16 mei: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. zingend Hans Groot
1 juni: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. zingend Hans Stokkel
1 juni: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Philip Plenckers
1 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Paulus den Hollander ,
Joost de Jong
Kleine Vliegenvanger
25 mei / 3 juni NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Hans Schekkerman
8:30 ontdekt. Zong voluit, bewoog veel, op kroonhoogte in
eiken/beuken/esdoorns, daardoor niet meer aan gezien dan een 'kleine
vliegenvanger' met wat wit in de staart. Ik dacht kop en keel zonder grijs en
oranje te zien, maar 's middags door anderen gemaild.
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Kleine Vliegenvanger

Foto: Ruud Altenburg

Baardman
18 mei: Uitgeest - Dorregeesterpolder 1 ex. roepend Lonnie Bregman
20 mei: Uitgeest - Dorregeesterpolder 1 ex. roepend Ruud Altenburg en
Lonnie Bregman
5 juni: Heemskerk 1 ex. ter plaatse Bob de Vries
Witkopstaartmees
25 april: NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Chris Winter Staartmees met
witte kop. Kop is vaal en niet helder wit, maar streping ontbreekt geheel.
Foerageert samen met twee gewone staartmezen. Geen foto kunnen
maken.
Kuifmees
enkele exemplaren
Wielewaal
25 mei: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. zingend Daniel Benders
30 mei: NHD - Groote Vlak 1 ex. zingend Ruud Altenburg
Grauwe Klauwier
20 mei: NHD - Vogelduin 1 ex. foeragerend Hans Stokkel
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Noordse Kauw
1 april: Heemskerk 1 ex. foeragerend Rienk Slings mooie witte halve
manen onder de wangen.
Bonte Kraai
30 april: NHD - Hazenduin 1 ex. ->Z Jeroen Breidenbach
Raaf
14 april: NHD - Centrale Vlak e.o. 2 ex. ->Z Dick Groenendijk
22 april: Limmen - Limmerpolder 2 ex. ter plaatse Ruud Brouwer Roepend
-> richting Uitgeest.
26 april: NHD - Terrein Castricum 2 ex. ->N Micha de Heus en Leo
Heemskerkzacht roepend, cirkelend met z'n tweeën richting noord, nog
even samen met een buizerd. Goed de verhoudingen kunnen zien.
27 april: NHD - Vogelduin 1 ex. ->Z Jeroen Breidenbach en Merel
Zweemer
28 april: NHD - Zweefvliegveld 1 ex. ter plaatse Mark Res Zat kort tp op de
startbaan van het zweefvliegveld en vloog al snel op richting Vinkenbaan,
viel gelijk op door grootte en vooral de enorme kromme snavel, tijdens
opvliegen werd bevestigd wat ik al wist door de trage vleugelslagen en
span wijdde .
25 mei: NHD - Reggers 2 ex. ->Z Hans Kuperus
1 juni: NHD - De Hoge Toren 2 ex. ter plaatse Tello Neckheim
14 juni: NHD - Terrein Castricum 1 ex. ->N Jos Vroege Samen met Henk
Levering gezien vanaf de Papenberg. Duidelijk verschil in grootte met twee
Zwarte Kraaien.
Spreeuw
11 juni: NHD - Westerduinen 1 ex. ter plaatse Dick Groenendijk Een
juveniele vogel geheel lichtbruin (diluted)biscuit-kleurig in een groep van
circa 30 Spreeuwen.
15 juni: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg Leucistisch
Zebravink
26 april: Castricum 1 ex. ter plaatse R. Sellies
Keep
Tot begin mei werden er kepen gezien.
Sijs
verschillende april meldingen
24 mei: NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Noor Mather
25 mei: NHD - Terrein Heemskerk 6 ex. ter plaatse Edwin Kerssens
25 mei: NHD - Terrein Castricum 1 ex. overvliegend Hans Groot
10 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
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17 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. overvliegend Hans Schekkerman
23 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Hans Kuperus
Kleine Barmsijs
4 april: NHD - Vogelwater 6 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg
5 april: NHD - Reggers 5 ex. ->N Hans Kuperus
11 april: NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
19 april: NHD - Groote Vlak 1 ex. zingend Hans Schekkerman
20 april: NHD - Terrein Castricum 1 ex. zingend Ruud Altenburg
22 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. roepend Ruud Altenburg
27 april: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Christian Brinkman
28 april: NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ter plaatse Rob van Bemmelen
30 april: NHD - Karpervijver 1 ex. overvliegend Hans Schekkerman
2 mei: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. overvliegend Ruud Altenburg
16 mei: NHD - Vogelwater 1 ex. zingend Hans Groot
Kruisbek
2 april: NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Mark Res
4 april: NHD - Terrein Bakkum 12 ex. ter plaatse A.T. Dekker
5 april: NHD - Groote Vlak 2 ex. ter plaatse Natasja Nachbar
10 april: NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. roepend Rienk Slings meerdere in
groepje zwarte dennen.
12 april: NHD - Groote Vlak 1 ex. roepend CS Roselaar alleen gehoord
13 april: NHD - Terrein Bakkum 2 ex. ter plaatse Mary Markx
13 april: NHD - Infiltratiegebied 20 ex. ->N Guido Keijl
21 april: NHD - Berkenbosch 7 ex. ->N Ruud Altenburg
4 mei: NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ter plaatse Edwin Kerssens
16 mei: NHD - Terrein Egmond 2 ex. ter plaatse Hans Groot opvliegend
24 mei: NHD - Terrein Egmond 2 ex. overvliegend Noor Mather
25 mei: NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ter plaatse Edwin Kerssens
31 mei: NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ->N Hans Schekkerman Man en
vrouw
7 juni: NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Hans Kuperus
Roodmus
24 mei/ juni NHD - Leenscheuterwei 2 ex. zingend Hans Schekkerman
1 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. zingend Ruud Altenburg
12 juni: NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. zingend Luc Knijnsberg
Ortolaan
23 april: Velsen-Noord 1 ex. roepend Sander Schagen Trekroep (luid en
duidelijk), niet gezien.
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Wijziging Ledenbestand
Als jeugdlid heeft zich aangemeld:
Piet van Vuuren
Leenacker 28
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Gees Gohl

1965 RS Heemskerk
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