Vragen van de Redactie
De redactie van uw Winterkoning is benieuwd naar uw mening: wat vindt u
zoal van de Winterkoning, lezenswaardig of niet, te dik, te dun, wat mist u,
wat vindt u overbodig, wat vindt u van de kwaliteit, moeten we naar kleur,
meer of minder foto's, enzovoort. Of, zou u zelf wel eens een stukje willen
schrijven voor de Winterkoning? Kortom, heeft u een duidelijke mening of
een duidelijke wens voor ons, de redactie, dan horen we dat heel graag per email naar ceesodvelde@quicknet.nl of ouderwets per brief aan Cees
op den Velde, Meeuwenlaan 31, 1935ER Egmond-Binnen. Bij voorbaat
dank voor de moeite om te reageren ! De redactie.

Midwinter waterwildtellingen 2015
Arend de Jong
Dit jaar heb ik de waterwildtelling van het infiltratie gebied samen met Joop
Muller gedaan. Zijn vaste medeteller Jan van Leeuwen was op vakantie,
vandaar dat hij mij gevraagd heeft. De dag erop ben ik met Hans Kuperus
het Kieftenvlak gaan tellen zoals wij dat elk jaar doen.
Op 17 januari was het een schitterende dag. We hebben een hele hoop
vogels kunnen tellen zie onderstaande lijst. Wat opvallend was is dat we
slechts 1 Fuut voor beide gebieden konden tellen terwijl de Dodaars volop
aanwezig was. De Aalscholvers zaten voor een groot deel al te baltsen op
de nesten. Mogelijk was er al een aan het broeden. Het aantal Wilde
Zwanen viel mij bij Castricum reuze mee; over het algemeen zie ik er niet
zoveel als ik door het infiltratiegebied fiets.
Het hoogste aantal getelde eenden was van de Kuifeend, en de Tafeleend
deed het ook goed. Ik verwachtte op het Hoefijzermeer meer Grote
Zaagbekken, want ’s avonds loopt het aantal geregeld op naar de 35
omdat ze daar een slaapplaats hebben. De aantallen Meerkoet en
Waterhoen vielen me ook erg tegen, kennelijk hebben ze het zwaar met de
Havik boven hun hoofd.
De volgende dag wilden Hans en ik om half negen vertrekken. Door de
stromende regen hebben we dat steeds een uurtje uitgesteld. Uiteindelijk
gingen we met de auto naar de Oudedijk om vandaar af naar het
Kieftenvlak te lopen. Zo kwamen we nog een klein beetje fatsoenlijk droog
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over. De aantallen zijn daar nooit erg groot en met 9 Dodaarzen waren we
ook dik tevreden. Verder waren de kanalen leeg op 2 paar Grote Zaagbek
na. Wat wel erg leuk was dat er in totaal 29 Watersnippen voor ons
wegvlogen en tot onze verrassing nog een Bokje, dat we gelukkig beiden
goed hebben kunnen zien. Echter de klapper van deze druilerige dag was
een Klapekster en we waren blij dat we toch nog gegaan waren.

Nagekomen bericht La Brenne, juni 2014
Jaap Olbers
Oplossing van de puzzel in de Wiko van juni 2014: in het Centrum van La
Brenne ligt een militaire basis, bestemd voor de inlichtingendienst van de
Franse Marine. Wat je ziet zijn 13 hoge masten, overeind gehouden door
tuien. Ze zijn ongeveer 350 meter hoog en vormen samen een zespuntige
ster. Tot die conclusie kwam ik na de basis vanuit verschillende hoeken
gezien te hebben. Op mijn kaart waren 7 masten ingetekend. In die 7 was
al een raster met gelijkzijdige driehoeken te zien. Ik veronderstel, dat het
bouwwerk onlangs voltooid is. Het past precies in het ijzeren gordijn dat er
al omheen ligt. De diameter van het geheel schat ik op 2 km. Ik kan geen
antwoord geven op de vraag, wat de Franse Marine ermee bereikt.. De
Franse bouwers lieten zich weer door de sterren inspireren, Les Étoiles.
Verder wil ik nog melden, dat Jan van Leeuwen een serie fraaie foto’s van
la Brenne op zijn site heeft staan, zie www.heereweg.nl. Misschien
herinneren jullie je dat spektakel van de Woudaapjes! Van één van de
fotografen daar, heb ik zijn site genoteerd: Johnny du Burck.nl/overige.

Excursie Gouwzee en Marken, 27-9-2014
Huub Huneker
Op de dijk aan de zuidkant van de Gouwzee staan we; het is windstil en
grondmist is aan het wegtrekken. Laag licht strijkt bedwelmend mooi. Op
de zee zien we vele honderden Meerkoeten, circa 30 Tafeleenden en zo’n
30 Futen waaronder ouders met grote, om eten zeurende jongen. Deze
keer moeten we veel meer moeite doen voor de doelsoort: we sprokkelen
28 Krooneenden bij elkaar. De koppen van de mannen gloeien warm op.
Boven en op Waterlands weiland, 40 Goudplevieren en drie Wulpen. Aan
het begin van de dijk naar Marken is een flinke parkeerplaats. Vanaf de
westelijke berm zien we in dode en stervende wilgen twee Grote Bonte
2

De Winterkoning 50 (2)

Spechten en in diverse struiken een IJsvogel fraai belicht. Vier Krooneenden zwemmen vlakbij nu.
Op Marken zien we langs de zuidelijke dijk niet veel meer dan 24
Groenlingen die zaden peuteren uit akker- en melkdistels en boven en op
graslanden 30 Goudplevieren. Bij het Paard van Marken zit er tussen wat
Kokmeeuwen een juveniele Visdief. Vanaf het pad midden over het
voormalige eiland zien we een Torenvalk een dikke muis vangen. Zittend
op een grote molshoop wordt deze even later genoeglijk geconsumeerd.
De Gouwzee, Marken en Waterland zijn prachtige Noord-Hollandse
plekken met een ongeschonden horizon. Vandaag zagen we er honderden
Meerkoeten. Op 12-10-2007 zag ik er duizenden Kuif- en Tafeleenden (uit
noordelijke streken) die met z’n allen de lucht in gingen omdat een
Slechtvalk op eten uit was. Het kan er hier spectaculair en goed toeven
zijn. Ga het zien daar !!

Excursie Nuldernauw/Arkemheense Polder/Horsterwold, 15-11-2014
Joop Zuiderwijk
Ondanks de slechte weersverwachtingen, veel regen en wind, waren er
toch enkele ‘diehards’ komen opdagen voor de excursie naar het water- en
vogelrijke gebied op de grens van de provincies Flevoland en Gelderland.
Bij station Castricum: excursieleider Jan Zweeris, Renie v.d. Werf, Peter
Schinkelshoek, Bart Korf, Dick Broersen en Joop Zuiderwijk. Marian van
Leeuwen werd bij station Uitgeest opgepikt en bracht het aantal op zeven
deelnemers goed voor twee auto’s. Auto1 (Jan) koos voor de route door de
polder waar auto2 (Renie) de voorkeur gaf de snelweg te blijven volgen tot
Nijkerk. Des ondanks kwamen beiden gelijktijdig aan op de plaats van
bestemming. Vanaf het fietspad op de voormalige Zeedijk overzagen we
het ruime watervlak dat meestal rond deze tijd stampvol zit met Smienten,
afkomstig uit het hoge noorden, en Kuifeenden. Des te opmerkelijker dat
ditmaal op het grote voorste deel van het water tot aan de rij houten palen
maar relatief weinig vogels te zien waren. Verderop, voorbij de genoemde
palen, was het stukken beter. Meerdere groepen Smienten met daartussen
op de ondiepere delen veel Kievieten en zelfs enkele Kemphanen. Druk
werd gespeurd naar meer soorten met als resultaat o.a. een Pijlstaart man,
een paartje Grote Zaagbek, Wilde Eenden, Fuut, Kokmeeuwen, Grote- en
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Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en natuurlijk ook de altijd aanwezige
Aalscholvers. In de polder stonden meerdere Grote Zilverreigers te
pronken en ook overvliegend liet deze sierlijke vogel zich regelmatig
bewonderen. Het gaat blijkbaar goed met ze. Massaal aanwezig waren
ook de Kievieten. Zij beheersten volledig het luchtruim met hun groepen
van ‘wentelende wieken’, beurteling naar beneden duikend om vervolgens
weer op te stijgen, een fascinerende beleving deze vorm van luchtacrobatiek waar je geen genoeg van kan krijgen. Althans zo ervaar ik dat.
En dan na zo’n luchtshow weer op de grond naar voedsel gaan zoeken
soms in gezelschap van wat Goudplevieren en de ook talrijk aanwezige
Ganzen. Het waren vandaag de Kolganzen en Brandganzen die
overheersten in de aanliggende polders. De Grauwe Gans was ook wel
aanwezig maar toch in mindere mate.
We waren inmiddels, na een koffiestop bij de picknickbank, verder gelopen
langs het hier smallere water met daarin groepjes Wilde Eenden, Krakeenden en Wintertalingen, voorbij het sluisje en de boerderij waarvan de
bewoner - ook niet de jongste - die onder aan de dijk op zijn erf stond
kennelijk de behoefte had een praatje met ons te maken over hoe het hier
vroeger was toen hij nog jong was; nog geen weg onderlangs de dijk; het
land aan de overkant (nu de Flevopolder) nog IJsselmeer, rust en stilte in
de polder - alleen het geluid van de vogels was te horen - en ook de
snelweg achter de polder met al dat voort razende verkeer was er
uiteraard nog niet. Hier te zijn geboren en getogen had hij al die
veranderingen van dichtbij meegemaakt. Hij vertelde zijn verhaal toch wel
met enige weemoed.
Natuurlijk waren we ook op zoek naar de Kleine Zwaan die hier normaliter
in de polder of op het water vanuit het hoge noorden komt overwinteren,
zoals bij voorgaande excursies het geval was. En ook nu was dat zo want
in de verte waar het water weer breder werd zagen we gedeeltelijk
verscholen achter enkele met bomen begroeide eilandjes twee groepen
witte vogels. We moesten om zekerheid te krijgen nog wel een eindje
doorlopen tot voorbij de zoveelste bocht maar toen was het dan ook
‘bingo’. We telden er vier en dertig; ouderen en jongen. Tussen een andere
groep van eerder genoemde soorten enkele Bonte Strandlopers en een
paar Slobeenden. Bij het begin van de wandeling hadden we al gezien dat
verder in de polder veel ganzen zaten maar nu we steeds dichter bij deze
plek kwamen bleken het wel honderden Brandganzen te zijn, rustig
grazend, terwijl enkelen op wacht de omgeving nauwlettend in de gaten
4

De Winterkoning 50 (2)

hielden. We vonden ons doel hier bereikt te hebben en maakten dus maar
rechtsomkeert. Onderweg spotten we nog drie Witgatjes langs de
rietkraag, een Heggemus tussen de pluimen van het wuivend riet, een
viertal opvliegende Watersnippen en als klap op de vuurpijl een druk
badderende Waterral en een voorbij varende boot afgeladen met ‘vreemde
vogels’- pardon – echte ouderwetse Zwarte Pieten.
Terug bij de auto’s nog even een bakje gedaan en vervolgens naar deel
twee van het programma, de polder bij het stoomgemaal en het
Nijkerkernauw. Hier dezelfde soorten (Smienten, Kuifeenden, Futen) maar
ook nieuw te noteren tien Brilduikers, acht Nonnetjes (V) en enkele
Wulpen. Een paar Buizerds op paaltjes en hekken, evenals enkele
Holenduiven en ook hier meerdere Grote Zilverreigers en Canadese
Ganzen. We reden nog wat rond in de polder op zoek naar de Steenuil die
daar ergens zou zitten bij een boerenhoeve maar deze speurtocht leverde
niets op. Ook hier zaten weer veel Kolganzen in het veld.
Het was ondertussen al ver in de middag en we wilden toch ook nog ons
geluk beproeven op camping De Distel voor wat de Ransuil en Appelvink
betreft, de “kroonjuwelen” van deze camping. En het geluk was deze keer
aan onze zijde. In de bewuste naaldboom werden maar liefst zeven
Ransuilen tussen de takken ontdekt, jonge vogels die echter niet in de
camping geboren waren volgens de beheerder. Er zouden vijf en dertig
van deze uilen in het gehele park verblijven die dan in het voorjaar weer
zouden vertrekken. We wandelden verder over deze fraaie camping met
zijn bomen en struiken getooid in de mooiste herfstkleuren, al speurend
naar de zo gewenste Appelvink. En weer mochten we niet klagen. Ze
waren er, eerst op afstand hoog in een paar kale bomen en van top naar
top vliegend, maar ook dichterbij zodanig dat ze met de kijkers mooi in
beeld te krijgen waren. Een genot om deze vogels zo te kunnen
bewonderen. Maar ook andere vogels lieten zich niet onbetuigd. Er waren
Sijsjes ondersteboven hangend in Elzenbomen; Staartmezen in berken,
heen en weer vliegende Kool- en Pimpelmezen, Merels en Roodborst op
het pad en een Koperwiek werd knap in een struik ontdekt. In de bosrand
werd de Gaai gesignaleerd en zelfs een vijftal Barmsijsjes was aanwezig.
We besloten deze succesvolle dag met nog even nazitten in de gastvrije
campingkantine waar de koffie en koek voor ons klaar stond. Tevreden
keerden we vervolgens huiswaarts ook omdat het de gehele dag droog
weer was gebleven met zo nu en dan wat zon. Met dank aan onze
excursieleider en ieders bijdrage !
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Excursie Amsterdamse Waterleidingduinen, 30-11-2014
Luc Aarts
Grauwe Kiek, Grauwe Klauwier, Grauwe Vliegenvanger of Grauwe Gors?
Een Grijze Wouw, Grijze Strandloper of Grijze Gors misschien? Of wellicht
een verdwaalde Grijskopspecht? Nee, geen enkel exemplaar van deze
vogelsoorten gezien of gehoord tijdens de excursie op 30 november. Zelfs
een eenzame overvliegende Grauwe Gans werd nergens gespot. Het was
wel een behoorlijk grauwe, grijze dag. En het was kil, een beetje
waterkoud zelfs! Desondanks signaleerde ik een opmerkelijk aantal grijze
koppen, dat wel. Die waren op het excursiedoel, de Amsterdamse
Waterleidingduinen, afgekomen om er flink wat vogels te gaan zien.
Tevoren had Renie via de e-mailkring informatie over het te bezoeken
fraaie duingebied toegestuurd. Het zijn lezenswaardige berichtjes die
Ronald en Renie tegenwoordig voorafgaand aan excursies ons doen
toekomen. Vooral de achtergrondinformatie over cultuurhistorie, natuur en
landschap is aansprekend en van de vermelde linkjes naar ‘Waarneming’
maak ik regelmatig gebruik om te kijken wat kort vóór de excursie-dag is
gezien. Maar van in informatie genoemde dieren en planten ontbreekt in
werkelijkheid vaak ieder spoor. Wel zagen we door de vele ronddolende
damherten nauwelijks nog het bos en lieten enkele enthousiast
aanstormende vossen zich verwennen met brood en snoep. Échte natuur!
De Nieuwe Wildernis! Toch maakten we, onder leiding van Arend, een
prachtig ommetje van zo’n dertien kilometer. Het startpunt was de
kaartenautomaat bij ‘de Oase’, een hilarisch moment omdat daar veel mis
ging bij het lezen van de instructies. Goed lezen is een vak!
Omdat tijdens het eerste deel van de wandeling niet veel vogels geluid
produceerden of zich vertoonden werd Arend een beetje pessimistisch
over een goede ‘oogst’. De flarden mist zorgden evenwel voor een
feeëriek, mythisch landschap. Dat alléén al was de moeite van het bezoek
aan de AWD waard. In het infiltratiegebied observeerden we een zeer
beweeglijk Vuurgoudhaantje. “Is het een Vuurgoudhaan of is het soms een
Pallas’ Boszanger?”, was eventjes de discussie. We namen verderop veel
soorten eenden waar. Hoogtepunt werd een midden op een pad
rondscharrelende Sneeuwgors. Andere waarnemingen waren er o.a. van
baltsende Brilduikers, enkele verstild ronddobberende Wilde Zwanen, een
viertal overscherende Watersnippen en de kreet van een Waterral. De
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schittering van een opvliegende IJsvogel gaf lijfelijk kleur aan een grauw,
maar geslaagd dagje vogelen. Bedankt Arend!

Fietsexcursie Alkmaardermeer, 17-01-2015
Ronald Sunnotel
Fietsen (15km) op 17 januari is niet het eerste wat in me opkomt, wanneer
ik denk aan vogelen. Zeker niet wanneer we het weer van de afgelopen
weken in ogenschouw nemen. Storm, regen, winterse neerslag en de
daarbij behorende temperaturen, alles was voorhanden. Zaterdagmorgen
was het wonderbaarlijk opgeknapt; vergezeld van een prachtige blauwe
lucht, temperatuur iets boven het vriespunt, vertrokken 8 fietsers voor de
tocht. Bart Korf dirigeerde ons naar de eerste stop, De Groote Ven/Plasjes
N203 in Castricum. Hier was het een drukte van jewelste, o.a. veel Branden Grauwe Ganzen, een groep van 50 Kemphanen, 100-den Kieviten en
wat Goudplevieren. Het blijft een prachtig gezicht wanneer het hele spul
zenuwachtig de lucht ingaat gaat; soms is de oorzaak “slechts” een traag
klapwiekende Buizerd op zoek naar prooi. Dit keer werd ons getuur
beloond, het was veel spectaculairder: een jagende Slechtvalk! Ze
eindigde haar vlucht op een paaltje en was door ons goed te bewonderen.
Volgende doel was de Dorregeesterpolder, daar werden de fietsen
verankerd, en volgde een flinke “riet” wandeling. Bijzonder blijft dat een
groot hek met idem bord waarop aangegeven staat “verboden voor
honden”, niet voor iedereen geldt. Wat gaat er in je om wanneer je je
herdershond, niet aangelijnd natuurlijk, meeneemt in een gebied waar
schapen vrij rondlopen ?!?!? Bart gaf zijn mening….., en de hond werd
uitgelaten op het nabij gelegen parkeerterrein. De wandeling leverde ons
nog Graspieper, Tafeleend, Grote Mantelmeeuw, Rietgors, Brilduiker,
Watersnip en een Grote Zilverreiger op. Even later verscheen zelfs onze 2e
Slechtvalk in het vizier.
De Hempolder leverde geen bijzondere waarnemingen meer op en was de
afsluiting van een hele geslaagde excursie in ons eigen werkgebied.
Bedankt Bart.
De tegenwind op de terugweg was wel wat minder

De Winterkoning 50 (2)

……..

7

Twee maanden Spanje
Arend de Jong
Op 23 april 2014 vertrokken we; onze eerste stop was in La Brenne
gepland. Door Frankrijk rijdend hebben we na middernacht ons doel
bereikt met onderweg bij La Brenne een wilde kat die naar ons stond te
kijken. De volgende dag van de Rode en Zwarte Wouwen genoten, de vele
Witwangsterns, veel witte reigers en Zwarte Specht. Twee dagen daarna
op verschillende plaatsen Bergfluiter en vlakbij onze camping een
zingende Orpheus Spotvogel, maar het weer werd slecht en we besloten
door te rijden naar Monfraque wat we na 2 vermoeiende dagen bereikten.
Onderweg al Kortteenleeuwerik en later overal Blauwe Eksters.
Het weer werd begin mei heel mooi daar en de hele dag vliegen er Vale
Gieren en Bijeneters en af en toe een Roodstuitzwaluw. We gaan bij een
klein weggetje even linksaf een heuvel op en komen een zingende Blonde
Tapuit en Provençaalse Grasmus tegen. Ik stopte even omdat er een
Monniksgier vloog, dat was de eerste en dan volg je zo’n beest een tijd.
Uiteindelijk zag ik hem op zijn nest landen. Dat nest was niet bekend bij de
Spaanse vogelaars en heeft me een heleboel goede tips opgeleverd.
Omdat je ruilmateriaal krijgt als je wat weet wat zij niet weten.

Monniksgier

Foto: Arend de Jong
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We zijn verder gereden het gebied in en op verschillende plekken vonden
we Blauwe Rotslijsters en roepende Rode Patrijzen. Op de camping
hadden we steeds zingende Zwarte Spreeuwen, af en toe een
Slangenarend en soms een Dwergarend boven ons hoofd. In de avond
begon geregeld de Moorse Nachtzwaluw te zingen, we hebben 1x 3
verschillende Moorse Nachtzwaluwen gehoord vanaf onze tent en ’s
nachts hoorden we ook de Dwergooruil. De informatie die je van bijna alle
vogelaars kon krijgen was een plek waar je een nest van de Keizerarend
kon zien en een Oehoe met jongen. Het was een lange zit maar zowel de
Keizerarend als de jonge Oehoetjes waren soms te zien terwijl je de hele
tijd naar een nest met Zwarte Ooievaars kon kijken. In Polen hoor ik af en
toe de Grauwe Gors, maar in Monfraque was hij de hele dag aan het
ratelen samen met Graszanger een algemene soort. We hadden een plek
aangewezen gekregen waar we een Grijze Wouw konden vinden. Daar
aangekomen bleek het nest al verlaten te zijn en na heel lang zoeken
hadden we een juveniel op een hoogspanningsmast op zo’n 750 meter
afstand. Ik ben eerst nog een paar Zweden gaan waarschuwen dat ik hem
gevonden had en inmiddels waren er ook een paar Nederlanders bij
gekomen die al de hele dag aan het zoeken waren. We zijn met z’n allen
wat dichterbij gaan kijken en we hebben hem tot zo’n 150 meter kunnen
benaderen, maar ik had toch niet verwacht dat je op 2 mei te laat bent voor
de Grijze Wouw. De volgende dag vonden we op een plek veel
schildpadden, edelherten en een Draaihals. De dagen daarna hebben we
nog veel rondgereden, heel veel gieren gezien wat dat soort dagen ook
heel mooi maakt. Op 5 mei samen met 2 andere Hollandse vogelaars naar
Zwart- en Witbuikzandhoenders gaan kijken, want we wisten waar een
slaapplaats was. Onderweg een Kleine Trap die aan het baltsen was en bij
een weggetje met heel veel nestkasten verschillende Scharrelaars en
Steenuilen daarin gezien. Elke dag zagen we wel Roodkopklauwieren. We
hadden ook een plek aangewezen gekregen waar we Lachsterns en
Woudaapje veelvuldig voor kwamen. De Purperkoet was soms ook luid en
duidelijk aanwezig. Tot mijn verbazing vond ik ook een Witoogeend. Daar
zijn later meer mensen op af geweest. Zo kan je wat gegevens aan elkaar
uit wisselen.
We zijn ook op zoek geweest naar Grote Trappen en op 9 mei hadden we
er wel 6 in de buurt van Trujillo. Toen we een drankje wilde nuttigen op een
terras bij een zwembad bleek de kiosk niet open te zijn. We zijn er toch
maar lekker gaan zitten en het bleek een goede plek voor Spaanse
Mussen. Als je daar tussen de bomen keek zag je er een stuk of 20 nesten
De Winterkoning 50 (2)

9

zitten. We hadden ook een tip gekregen waar Kaffergierzwaluwen zaten,
maar hoe we ook ons best deden we konden ze niet vinden. Daar moest
ook een Havikarend zitten en die kwam wel langs. Wat me opviel was dat
de tortels die we hoorden niet te vinden waren, vroeger zag ik de
Zomertortel geregeld zingen. Je hoort ze wel maar je ziet ze niet, ze zijn
een stuk schuwer geworden.

Kalanderleeuwerik

Foto: Arend de Jong

We wilden verder naar Andujar en ’s avonds 18 mei vonden we een
camping op zo’n 30 km afstand daarvan. Nadat ik een dagje doodziek was
geweest, gingen we op 20 mei de Spaanse lynx zoeken; wat op de
bochtige weggetjes een moeilijk klus was. We wisten ook niet zo goed
waar we op moesten letten, we kregen allerlei tips van iemand die er al
eens geweest was, maar de man stond met zijn vrouw als cameraval bij
een brug omdat de lynx daar eens gefotografeerd was. Over de camping
vloog de Spaanse Keizerarend af en toe en ’s nachts hoorden en zagen
we de Dwergooruil en we hoorden de vossen blaffen. Op 22 mei besloten
we om ook een end noordelijk van het lynxengebied te gaan zoeken. Een
juveniele Kuifkoekoek kwam uit het niets naast onze auto zitten en schoot
weer weg. Bij een brandgang zag ik een vreemde gele steen liggen, ik zei
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tegen Manda eventjes kijken wat dat nou precies is. Ik stapte uit, stak mijn
hoofd boven de struiken en zag een lynx weglopen. Ik kwam verbouwereerd terug lopen naar de auto, want het was gelukt. Manda zegt we
moeten even een stukje terug rijden want daar lag ook zo’n gele steen.
Terug gereden, maar die lynx was al vertrokken.
We zijn volgens plan daarna weer doorgegaan naar Las Tablas de Damiel,
onderweg nog wel wat Vorkstaartplevieren, Keizerarenden en veel Grauwe
Gorzen en heel veel Grauwe Kiekendieven. In de omgeving van Damiel
ook weer Scharrelaars en op 1 dag zo’n stuk of 5 nesten van Buidelmees
gevonden. Damiel is een pracht gebied met heel veel water en je hebt dan
natuurlijk ook veel rietvogels; zo is de Grote Karekiet zeer algemeen. Van
Damiel zijn we naar de Gredos gegaan. Iemand vertelde ons dat er een
plek was waar veel steenbokken liepen, daar zijn we naar toe gegaan en
ze hadden gelijk ze waren er ook. Maar daar in de buurt hoorden we ook
Ortolaan zingen, het bleek een algemene vogel te zijn. Toen we er op
gingen letten hebben we tussen de 35 en 50 zingende exemplaren
gehoord en op die hoogte ook Alpenkraai en Rode Rotslijster. Onderweg
veel Raven, Bergfluiters, Vuurgoudhaantjes en SpaanseTtjiftjaf, alhoewel
de aantallen daarvan me erg tegen vielen. Van daaruit weer terug naar
Monfraque gegaan en op 30 mei lukte het wel om de Kaffergierzwaluwen
te zien. Op de avond dat we die hadden, hadden we 3x 2 Havikarenden en
4x 1 Havikarend langs de rotswanden. We hebben dat aan wat vogelaars
verteld en zijn er de volgende avond weer heen gegaan, maar toen was er
mooi niets, maar we hadden die dag wel een otter in de Taag zwemmend.
Een paar dagen later hadden we weer jonge Oehoes die flink gegroeid
waren en Keizerarend en Zwarte Ooievaar. Ook daar zwom een otter. We
zijn daar tot 4 juni gebleven en daarna bij Villafáfila, waar heel veel Grote
Trappen moesten zitten, gezocht naar een camping; die was er niet, en
toen zijn we maar bij een vogelhut gaan staan, ’s avonds de tent opzetten
en ’s morgens weer afbreken. In de omgeving veel Kalanderleeuwerikken,
wat toch wel een schitterende leeuwerik is!
De eerste avond hadden we al 12 Grote Trappen en ’s avonds bij de tent
Steenuil, Kerkuil en Kwartel. De hele dag vlogen er Lachsterns bij de hut
waar we stonden. De tweede avond zijn we wat beter gaan zoeken en
kwamen zo’n 60 Grote Trappen tegen en tot mijn verbazing een baltsende
Velduil. De derde avond kregen we de smaak te pakken en hadden ruim
100 Grote Trappen. In het meer bij onze vogelhut was een eiland waar 535
Lachsterns op stonden en over het meer verspreid 30 Geoorde Futen. Van
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daaruit zijn we richting Huesca gegaan. Overal zie je dezelfde vogels als
die we de laatste tijd al gezien hebben. Je wordt niet warm meer van een
stel Vale Gieren. Uiteindelijk zijn we de Pyreneeën in gegaan in de hoop
dat we daar de Lammergier nog zouden tegen komen. In Spanje is het niet
gelukt terwijl we ze andere jaren altijd hadden. We nemen een kleine pas
door de Pyreneeën naar Frankrijk, plots roept Manda, “stop daar is ie”. Ik
wist meteen ze bedoelt de Lammergier. Dat was voor het eerst dat ik hem
in Frankrijk had. We staan er bij 7 graden in onze korte broek naar te
kijken. Een stukje verder zitten Alpenkauwen, die allemaal opvliegen en
samenballen als een groep Spreeuwen en daar schiet een Havikarend
naar de bal toe. Een pracht gezicht en het was de goede manier voor de
Alpenkauwen om van de Havikarend af te komen. Terwijl ik nog na stond
te genieten van dit prachtgezicht viel het me op dat er allemaal Waterpiepers zaten. Wat een geluk dat ik voor de Alpenkauwen gestopt was in
die kilte. We gaan terug naar La Brenne, daar zijn we ’s avonds geregeld
naar de Nachtzwaluwen gegaan en via de Loire zijn we terug richting huis
gereden. Daar prachtig de Visarend gezien en een heel mooie vlinderende
Wespendief. Vandaar uit in 1 dag weer naar huis. Alles bij elkaar was het
een prachtige vakantie die ik zeker nog eens over wil doen, maar dan wel
begin april vertrekken.

Dagexcursie Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland, 15-02-2015
Klaas Mudde
Na de gebruikelijke onnavolgbare indelingsprocedure van ‘hoeveel auto’s
hebben we tot onze beschikking, wie wil er rijden en wie rijd met wie
mee?’, vertrokken we uiteindelijk rond 7 uur met 17 vogelaars. Door
verschillend ingestelde GPS apparaten, de een snel de ander kort, splitste
de colonne zich onder Delft in twee groepen. Eén die de snelweg bleef
volgen en de ander die een toeristische route naar het pontje van
Maassluis nam. Daardoor miste de snelle groep de eerste bijzondere vogel
van die dag: de Kuifaalscholver. Op de Maasvlakte 2 herenigden de
groepen zich weer. De Arendbuizerd die hier gemeld was werd snel
gevonden. De telescoop was wel nodig want hij bleef na een korte vlucht
op flinke afstand op een paaltje zitten. Daarna naar de slikken van Voorne
waar we werden verrast door 16 Sneeuwgorzen op het pad. In de
bosschages werd luid gezongen door Heggenmussen en een Staartmees
en Goudhaantje lieten zich zien. Op de slikken Drieteenstrandlopers,
12
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Wulpen en overvliegend werden nog 3 Grote Zaagbekken gezien. Bij het
‘Kiekgat’ in de buurt van Stellendam werd een poging gedaan om de
Cetti’s Zanger aan het zingen te krijgen. En inderdaad dit lukte tot twee
keer toe, we hoorden hem luid en duidelijk. In de haven van Stellendam
een cohort Krakeenden, wat Tureluurs, Brilduikers, Scholeksters en
Middelste Zaagbekken (m/v). Aan de zoutwaterkant van de Brouwersdam
ook weer veel Middelste Zaagbekken, Brilduikers, maar ook Kuifduikers,
Roodkeelduikers, Geoorde Fuut, Roodhalsfuut, Paarse- en Bonte Strandlopers, Steenlopers, Rotganzen, een verder op zee vliegende Eider en een
groep overvliegende Veldleeuweriken. Maar ... ook meerdere Zwarte Zeeeenden en een van de mooiste eenden waarvan er minstens 3 gezien
werden: de IJseend.
In de auto op weg op weg naar de ‘Koudekerksche Inlaag’ werden nog
twee Kleine Zilverreigers gezien. Canadese Ganzen werden op diverse
plekken onderweg waargenomen. Op de inlaag en in alle weilanden er om
heen, een ontstellende hoeveelheid Brandganzen maar helaas geen
verstopte Roodhalsgans daartussen. Verder veel Wulpen, Tureluurs,
Bergeenden, Rotganzen en vanaf de Plompetorenweg boven de inlaag
een demonstratie van een Torenvalk op muizenjacht die tot 4 keer toe
niets ving en gedesillusioneerd afdroop.
Onze laatste vogelkijkplaats was aan de provinciale weg N59 en aan de
Hoosjesweg in de Prunjepolder bij Serooskerke. Wederom een feest om
zoveel vogelsoorten bij elkaar te zien. Een imponerende vliegshow van
een niet te tellen hoeveelheid Goudplevieren geëscorteerd door Kieviten
was een van de hoogtepunten van deze dag. Verder zagen we hier
meerdere Lepelaars, Kleine Zilverreiger, 2x Slechtvalk, Sperwervrouw
overvliegend, Tureluurs, Kanoeten, meerdere Zwarte Ruiters (minstens 3),
Grutto’s, Kemphanen, Kluten en van de eenden waren aanwezig;
Slobeend, Wintertaling, Smient en ook zo’n mooie; de Pijlstaart.
Onderweg, ik geloof bij Stellendam hoorde ik ook nog iemand zeggen
‘vrouwtje Non’. Of dat een serieuze melding was weet ik niet, nou bij deze.
Onderweg naar huis nog een aantal Grote Zilverreigers gezien maar nog is
de lijst dan niet volledig. Met excuses aan de ‘gewone vogels’.
De hele dag stralend weer en een fantastische touroperator: Arend,
bedankt. Ook dank aan de excursiecommissie en de medevogelaars.
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Vinkenbaanverslag 2013 (deel 2)
Richard Reijnders
Augustus:
Een maand met voor de tijd van het jaar erg wisselvallig weer. Vaak erg
veel wind, en in het algemeen ook nog eens uit de verkeerde richting. En
toch werd er 28 van de 31 dagen een vangpoging gedaan. De inzet is er
dus nog wel toch. De 2e meteen al een erg leuk dagje, met beetje verlate
nachtvangst van Tim van Kwartel en Porseleinhoen (naar later bleek enige
van 2013) en verder o.a. 2 Snorren. Op de 4 e opnieuw Tim en Henk aan
het roer, met eerste knaller van dit jaar: een Struikrietzanger. Ook de 7 e in
het geheel geen verkeerde vangdag met o.a. Kleine Bonte Specht, Waterrietzanger en Spotvogel. De 8e echt absoluut non-weer. Maar Walter besloot er toch voor te gaan en werd beloond met opnieuw een hele fraaie
Waterrietzanger. Toch geweldig dat wij deze soort zo (relatief) vaak
vangen. En bijna letterlijk hun gewicht in goud waard natuurlijk. Op de 10 e
opnieuw een Waterrietzanger en ook nog een reeds geringde Groenling
met Belgische ring. Dag daarna gewoon weer een Waterrietzanger. Blijft
ongelooflijk..

Waterrietzanger
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Dag daarop bezoek van VRS Van Lennep (Kennemerduinen). Ondanks
heel matig weer in het geheel geen onaardige vangst: 74 vogels, w.o.
Steenloper, 2 IJslandse Tureluurs en 2 Putters. Daarna nog veel slechter
weer zelfs en pas op de 20e en 21e weer een acceptabele vangdag, met
respectievelijk 124 en 130 vogels. En dan toch (eindelijk) op de 22e weer
een dag waarvan je zegt “daar doen we het voor”: 195 vogels verdeeld
over 26 soorten. Maar liefst 25 Huiszwaluwen werden gevangen, meer dan
een verdubbeling van het eerdere dagrecord. Meeste werden gevangen in
het grofmazige net vlak naast de hut (net als bij de Gierzwaluwen). Ook
volgende vangdag een hele goede, met eindelijk weer eens lekker veel
steltjes (o.a. 1 Groenpootruiter, 2 Bontbekplevieren, 6 Goudplevieren en 3
Witgatten). Dag daarna Kleine Karekiet met Stockholm-ring, maar verder
weinig bijzonders. Knallen was het weer op de 25e, met o.a. Morinelplevier,
Kleine Strandloper en maar liefst 6 (!) Draaihalzen. Op de 28 e een geheel
onverwachte vangst van een Hop. Uit het net gehaald door Kees Roselaar.
Nooit verkeerd natuurlijk.. En dan de laatste dag van de maand. Alle
credits naar Leo en Tim. Was eigenlijk totaal geen vangweer, maar toch
gingen ze. En ook al vingen ze (geheel naar verwachting) maar 10
vogeltjes, wel zaten daarbij een mooie volwassen man Bontbekplevier, een
Draaihals, en (knaller van de maand) een hele mooie Noordse Nachtegaal.
Al met al toch weer een vrij voortreffelijke maand..
September:
Hele maand sterk wisselvallig weer, met dientengevolge ook hele
wisselende vangsten. Eerste week werden nauwelijks vogels gevangen,
maar vreemd genoeg wel heel veel Paapjes: maar liefst 15. Laatste week
van augustus waren er ook al 15 gevangen, dus dat maakt 30 in een
periode van slechts twee weken. En rest van het jaar geen enkele. Heel
bijzonder... Pas op de 7e een dag met (iets) meer dan 100 vogels, w.o.
Waterrietzanger en Sperwergrasmus. Ondanks het verder aanhoudend
slechte weer besloten André en Cees op de 9e toch ook maar weer een
vangpoging te doen. Er bleek zo goed als geen aankomst, maar tweede
ronde werden zij toch heel blij verrast door opnieuw een hele mooie
Waterrietzanger. En derde ronde, met opnieuw nauwelijks vogels, hing er
zowaar een Kleine Spotvogel in het net! Dat is toch werkelijk ongekend:
met zulk slecht vangweer gewoon een nieuwe baansoort vangen!! Hulde
aan André en Cees, wat een vangst. Daarna een periode van enkele
dagen met zo slecht weer dat het gewoon echt niet mogelijk was om te
gaan vangen. Pas op de 12e konden we weer. Een lekker dagje: niet veel
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maar wel o.a. een Draaihals en maar liefst 7 Gekraagde Roodstaarten in
de netten. Halverwege de ochtend kwam Lonnie Bregman naar de hut met
de mededeling dat hij volgens hem weer een Kleine Spotvogel had gezien,
vlakbij de Abelen. Snel werd daar het geluid van Kleine Spotvogel
aangezet en gingen een paar mensen daar een beetje rond kijken. Ze
konden ‘m niet zo gauw vinden, maar dat was ook niet zo gek: hij hing
gewoon al in één van de netjes! Vlak voor het speakertje! Echt ongelooflijk
gewoon: vang je voor het eerst in de geschiedenis van de vinkenbaan een
Kleine Spotvogel, vang je er op eerstvolgende vangdag gewoon nog
eentje!! Met veel dank aan Lonnie natuurlijk.

Hop

Foto: Richard Reijnders

Op vrijdag de 13e dan eindelijk eens een beetje mooi vangweer en gelijk
ook lekker veel vogels in de netten. In totaal 166 vogels werden gevangen,
waaronder opnieuw een nieuwe baansoort: Siberische Braamsluiper
(Sylvia althaea). Deze soort hebben we hoogstwaarschijnlijk wel al eens
eerder gevangen, maar is pas kort geleden onderkend als aparte soort.
Daarna weer een periode van meer dan een week met heel slecht
vangweer. Er werd dan ook heel weinig en niets bijzonders gevangen. Op
16
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de 25e dan eindelijk eens een echt substantiële weersverbetering. Meteen
een superdag, met maar liefst 360 vogels. Leukste vangsten waren die van
3 Goudplevieren, Bladkoning en een Oeverpieper met Stockholm-ring (!).
Op de 27e opnieuw een superdag, met 334 vogels en opnieuw heel veel
krenten: Struikrietzanger, Sperwergrasmus, 4 Bladkoningen en 2
Dwerggorzen. Bulk o.a. 109 Roodborsten en 136 Zwartkoppen. De
resterende dagen nog wel een Grote Pieper, 5 Bladkoningen en een
Sperwergrasmus. Draaihalzen werden met grote regelmaat gevangen,
resulterend in een totaal van maar liefst 17 gedurende het gehele jaar..
Oktober:
Eerste 2 weken van de maand weer erg slecht vangweer (niet te geloven),
met pas op de 12e een oktober-waardige dag. Daarvoor werd er weinig
maar desalniettemin toch nog wel een enkele krent gevangen. Bijzonder
waren een hele late Rietzanger op 2 en Nachtegaal op de 5e. Op diezelfde
5e ook een hele mooie Buidelmees. Op eerdergenoemde 12e was het dan
ook wel meteen goed raak. Dik 300 vogels, w.o. IJsvogel, 11 (!)
Oeverpiepers, Beflijster, 2 Grote Lijsters, Bladkoning en 8 Baardmannetjes

Baardman
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Bladkoningen overigens bleven met wat voor weer dan ook onveranderd
goed gevangen worden, met in september en oktober in totaal 26
exemplaren (rest van het jaar niks). Blijft een intrigerende soort..

Goudplevier

Foto: Richard Reijnders

Na die fameuze 12e toch weer wat mindere vangsten, met pas op de 19e
weer echt een knaldag. Weer dik 300 vogels, met o.a. 2 (!) Grote Piepers,
Klapekster en maar liefst 8 Vuurgoudhaantjes. Eén van de Grote Piepers
was een volwassen vogel, eerste geregistreerde geval voor Nederland.
Op de 25e hadden Leo, Kees, Tim en Walter een Vale Gierzwaluw rondjes
vliegend rond de hut. Die zie je niet iedere dag. Rest van de maand
opnieuw dusdanig slecht weer dat er meeste dagen niet gevangen kon
worden. Op de 31e wel nog een hele stoere vangst van maar liefst 2 Pallas’
Boszangers. En dat met echt super slecht weer. Ode aan Walter dat hij
gegaan was die dag..
November:
November bracht niet heel veel meer, behalve een 3e (!) Dwerggors op de
5e en een bezoek van burgemeester van Castricum (Toon Mans) op de 9e.
18
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Piet met Toon Mans, burgemeester van Castricum

Foto: Richard Reijnders

In totaal werden in oktober en november 11 Siberische Tjiftjaffen
gevangen. Sinds taxon soortstatus heeft gekregen en er meer duidelijkheid
bestaat over hoe ze te determineren nu toch wel weer even de moeite van
het noemen waard. Op de 15e toch nog een hele mooie vangst: een
subliem mooie man Strandleeuwerik, vakkundig gelokt en geslagen door
Henk (terwijl beste klapper Tim een rondje aan het lopen was)..
Op de 23e nog een aardige vangst van Grote Lijster en een hele late Kleine
Karekiet. Daarna werd de hele boel opgeruimd en was het afgelopen met
het seizoen.
Voor totalen van 2013 zie:
http://s3.trektellen.nl/totalen.asp?telpost=365&jaar=2013&site=0&land=1&t
aal=1
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Wist je dat…….
Verzameld uit diverse bronnen door Jan Zweeris
1. De Huiszwaluw in Nederland op de Rode Lijst staat, omdat sinds 1960
hun aantal met meer dan 75% is afgenomen.
2. Enkele oorzaken: verslechtering van de vestigingsmogelijkheden,
voedselvoorziening en de slechte situatie in de overwinterings
gebieden zijn.
3. Vanaf het moment dat het wijfje haar eerste ei heeft gelegd, het
mannetje steeds in de omgeving van het vrouwtje blijft. Tortelduifjes?
Nee, keiharde partner bewaking.
4. Bij de Huiszwaluw 15% van alle jongen afkomstig is van
buitenechtelijke betrekkingen.
5. De meeste copulaties plaats vinden in het nest. Mannetjes die op zoek
zijn naar een extra paar copulaties, moeten binnendringen in een nest
van een vreemde vrouw, terwijl ze zich alleen op het nest bevindt.
6. De opdracht van de man is, de vrouw zo weinig mogelijk alleen ‘thuis’
te laten.
7. Ook nestbewaking nodig is om te voorkomen dat de buren nest
materiaal stelen, vooral nestbekleding.
8. Afhankelijk van de weersomstandigheden de meeste Huis zwaluwen in
september-oktober vertrekken naar het zuiden.
9. Bijna vliegklare jongen zonder pardon worden achtergelaten.
10. Als de eerste Boerenzwaluw-jongen zijn uitgevlogen, veel van hen op
zwerftocht gaan.
11. Ze de omgeving in de eerste maanden na het uitvliegen gaan verkennen, tot wel 100 km in de omtrek.
12. Ze zich ‘s avonds verzamelen op een plaats, waar ze gezamenlijk de
nacht doorbrengen.
13. Zulke gemeenschappelijke slaapplaatsen zich bij voorkeur bevinden in
het riet boven water.
14. Water veiligheid biedt tegen roofdieren vanaf de grond.
15. Zulke gemeenschappelijke slaapplaatsen ook redelijke bescherming
bieden tegen vijanden van bovenaf, zoals roofvogels.
16. Ze daarom hun slaapplaatsen zoeken in moerassen en rietvelden
langs meren en rivieren.
17. In de loop van de zomer, als ook het tweede nest is uitgevlogen, de
slaapgroepen kunnen uitgroeien tot enorme zwermen van tienduizenden vogels of meer.
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18. In de loop van de zomer de kleinere slaapplaatsen worden verlaten en
deze zwaluwen zich bij de groepen voegen die in de grotere
moerasgebieden overnachten.
19. Zulke slaapplaatsen zijn te vinden in de rietvelden langs de Veluwerandmeren, de grote rivieren en in de Oostvaarders plassen.
Zintuigen van vogels - smaakzin en reukzin
Rien Burger
In tegenstelling tot wat lang is gedacht, hebben vogels toch een zekere
smaakzin. Echte fijnproevers zoals de mens, zullen vogels gezien het
betrekkelijk geringe aantal smaakpapillen in de bek, niet zijn, maar toch
hebben vele proeven aangetoond, dat ze onderscheid kunnen maken
tussen vies en smakelijk. Zo is er een proef waarbij insectenetende vogels
rupsen kregen aangeboden van verschillende kleur: felle contrasterende
kleuren zoals rood en zwart en daarnaast meer dekkende kleuren zoals
bruin en grijs. De vogels lieten de felgekleurde rupsen liggen en als ze er
per ongeluk toch één oppikten dan probeerden ze hun bek met afvegen zo
snel mogelijk weer schoon te krijgen.
Het zelfde ongeloof ten aanzien van de smaakzin van vogels heeft ook
jarenlang gegolden voor de reukzin. De oorzaak hiervan moet vooral
gezocht worden in de ideeën die de geniale vogelillustrator Audubon in de
19de eeuw verkondigde. Hij had proeven gedaan met Kalkoengieren die hij
kadavers van in de grond verstopte grote dieren aanbood. De Kalkoengieren reageerden niet en dus kunnen ze niet ruiken, zei Audubon. Bij
nadere beschouwing bleek dat het verrotte kadavers waren en die lusten
de Kalkoengieren niet!
In de vorige eeuw is er veel onderzoek gedaan naar de reukzin van
vogels. Hieruit is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen de
soorten. Erg goede ruikers zijn de Kiwi, de Houtsnip, de buissnavelige
zeevogels (stormvogels en albatrossen) en sommige gieren. Ook de
meeste watervogels kunnen goed ruiken. Belangrijk is uiteraard de manier
van voedsel zoeken van de vogels. De Kiwi scharrelt zijn kostje bij elkaar
door ’s nachts op de grond rond te snuffelen. De Houtsnip zoekt ook zijn
voedsel ’s nachts op de grond en dan zijn een goede reukzin en ook
tastzin erg belangrijk. Hoe albatrossen hun reukvermogen gebruiken is
aangetoond met een proef waarbij ze werden voorzien van gps zendertjes
op hun rug waardoor het mogelijk werd de vogels op hun lange tochten op
de oceaan te volgen. Het bleek dat ze heen en weer kruisen op de wind
om zoveel mogelijk visgeuren op te pikken!
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Havik contra Meerkoet
Ooggetuige Jan Zweeris
Op een van onze GP wandelingen, waren we terechtgekomen in het
”Boetje van onze Kees”. Net op dat moment zagen we een Havik op een
peddelende Meerkoet neerduiken. Hij verdween met zijn prooi bijna
helemaal onder water. Worstelde zich weer omhoog. Met veel moeite
sleurde hij zichzelf en zijn prooi naar de oever van het eilandje in het
Hoefijzermeer. De Meerkoet in zijn scherpe klauwen geklemd. Het
slachtoffer probeerde zich tevergeefs los te rukken. Op de wallekant kneep
de grote roofvogel zijn prooi langzaam dood. Het grijze kopje met de witte
bles bleef tenslotte stil hangen. En de Havik kon beginnen het lijkje te
ontdoen van de hinderlijke veren om bij zijn maaltijd te komen. Langs de
oever dreef al gauw een grijze laag van geplukte veertjes. De maaltijd kon
beginnen. Het kadavertje was duidelijk rood van kleur geworden. Ook dat
beleef je in de natuur. De rauwe kant. De zon bescheen het schouwspel
als een schijnwerper. Genoeg gezien, zetten we onze tocht voort. Op die
wandeling zagen we nog een andere schranspartij. Een Torenvalk zat op
een tak een prooi (muis,of vogeltje) naar binnen te werken. Toen we bij het
Boetje terug kwamen om onze fietsen op te halen, gingen we toch nog
even naar binnen. Een Zwarte Kraai was nu bezig de restanten kaal te
plukken. De Havik had nog wat voor hem overgelaten.
Broeder-, zuster-moordenaars, treiteraars
Jan Zweeris
Slaat dat ook op vogels? Ja, ook. In het boek van Rob Bijlsma “Mijn roofvogels” las ik daar een aantal feiten over uit een onderzoek van hem. Als
jonge roofvogels heel klein zijn, doet zich het volgende verschijnsel voor.
Zodra het kleinste jong piept of zich beweegt, richt het oudste jong zich op
en begint als een bezetene op zijn jongere nestgenoot in te hakken. Dat
verschijnsel hebben biologen ook een naam gegeven n.l. Kainisme,
verwijzend naar het bijbelse verhaal van de eerstgeboren Kain die zijn
broer Abel doodsloeg. Bij Buizerds treed dat altijd op, bij Wespendieven
zelden en bij Haviken en Sperwers nooit. Hoe en waarom dit gedrag? Het
hoe was wel duidelijk, maar de relatie met voedsel, of juist het ontbreken
van die relatie, gaf hoofdbrekens. Want, of er nu veel of weinig prooien op
de nestrand lagen, het onderling pikken en trekken werd er niet door
beïnvloed. Of Buizerdmoeders daar iets tegen doen, is niet duidelijk. Het
viel wel onmiddellijk op bij observatie van de nesten dat het beulswerk
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rangorde bepalend en leeftijdsafhankelijk is. De eerstgeborene, Kain dus,
beult het volgende jong af, het tweede jong vergrijpt zich aan het derde
enz. Als er meer jongen zijn, ook de eventueel daaropvolgende. Zelfs het
ei waarin een piepend jong zit, wordt heftig besnavelhakt. Dit agressieve
gedrag blijft, althans bij Buizerds, achterwege zodra de magische leeftijdsgrens van 10 dagen is overschreden. Als uiteindelijk alleen het kleinste
jong nog onder de tiendagengrens zit, kan het gebeuren dat deze zijn veel
grotere nestgenoten probeert af te raggen. Dat is niet bijster succesvol,
omdat het verschil in leeftijd een fors verschil in gewicht met zich
meebrengt. Roofvogels leggen om de dag een ei. Het vrouwtje begint
onregelmatig te broeden vanaf het eerste ei. Is het legsel voltallig, dan
wordt er langer en meer gebroed. De eieren komen daarom niet synchroon
uit. Gevolg, grote verschillen, los van andere verschillen als bijv. geslacht.

Samenvatting Roofvogelverslag 2014
Henk Levering
Voor de Wespendief werden 5 territoria vastgesteld, er waren 2
succesvolle broedgevallen waar bij beide 2 jongen uitvlogen, die alle
werden geringd. Vorig jaar vlogen er minimaal 3 jongen uit van 2 nesten.
Van de Havik was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 25. Er
waren 23 nesten waarvan 19 succesvol met maar liefst 52 uitgevlogen
jongen. Dat is sinds 2002 het hoogste aantal. Vorig jaar waren er 22
territoria met 18 nesten waarvan 16 succesvol met 38 uitgevlogen jongen.
Van de Sperwer was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 8.
Dit jaar waren er 6 nesten waarvan 5 succesvol, met minimaal 15 uitgevlogen jongen. Vorig jaar waren er 8 territoria met 5 nesten waarvan 4
succesvol met 16 uitgevlogen jongen.
Van de Buizerd was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 56.
Er werden 46 nesten gevonden waarvan 38 succesvol, met 85 uitgevlogen
jongen. Vorig jaar waren er 44 territoria met 19 nesten waarvan 13
succesvol, met 21 uitgevlogen jongen. Er vlogen dit jaar dus ruim 4x
zoveel jongen uit als vorig jaar. Daarmee is 2014 het meest succesvolle
jaar voor de Buizerd wat betreft broedsucces. Daarna komt 2005 met 70
uitgevlogen jongen. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de goede
muizenstand en de extreem zachte winter.
De Winterkoning 50 (2)

23

Er werden net als afgelopen jaren in het hele gebied weinig jagende
Torenvalken waargenomen. Dit jaar werden 5 territoria vastgesteld, 1 meer
dan vorig jaar.
Alleen in gebied Bakkum kon een jachtterritorium van de Boomvalk worden
vastgesteld. In de overige gebieden alleen wat losse waarnemingen.
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 33 territoria, vorig jaar waren dat 43
territoria (in het NHD en Marquette). In Bergen (NHD) was het aantal
territoria net als vorig jaar 5. In Schoorl (SBB) was het aantal territoria 3, 1
minder dan vorig jaar (bron Arend de Jong).
Helaas werden enkele paden dit jaar pas twee maanden na de
afgesproken datum afgesloten. De roofvogelwerkgroep dringt erop aan om
deze volgend jaar weer op tijd af te sluiten.

Dagboek Heemskerk 7
Jan Zweeris
Koperwieken
Deze winter hebben we maar weinig Koperwieken en Kramsvogels op
bezoek gehad uit het Noorden. Af en toe een verdwaald exemplaar, en dat
was het dan. Met uitzondering van 13 oktober toen er een kleine invasie
van Koperwieken in onze gemeente was neergestreken. Op veel plekken
waren ze aan het foerageren in tuintjes, perkjes en plantsoenen. Ook ‘s
avonds waren ze duidelijk te horen, constateerde onze Huub.
Mussen als acrobaten
Mussen zoekend naar voedsel op de grond vinden we normaal. Ook op
boomtakken, of hangend. Maar kruipend langs een loodrechte muur van
een huis? Nee, dat had ik nog niet gezien. Dus was ik verbaasd dat kunstje
te zien doen door 3 mussen, die geland waren op de raampost van de
bovenverdieping van mijn huis. Tegen de muur geplakt, verplaatsten ze
zich handig langs de bakstenen en peuterden in de groeven van de
stenen. Kennelijk was daar iets lekkers te vinden. Wat? Dat kon ik niet
zien. Wel een mooie act.
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Ransuilen
In de wijk de Die zijn al wekenlang een vijftal Ransuilen gesignaleerd. Op
dit moment (28 januari ) zwerven ze daar nog steeds rond. Zelf zag ik er
drie in een boompje in een voortuin zitten. Zo goed verscholen tussen de
vele kleine takjes dat ze nauwelijks te zien waren. Als je niet wist dat ze
daar zaten ,zou je daar gemakkelijk voorbij gaan zonder ze op te merken.
Roodborst contra Huismuis
24 november, een mooie zonnige ochtend. Voor het keukenraam staand,
zag ik op het tuinpad een muis verschijnen. Het beestje schoot razendsnel
naar het midden van het pad en bleef daar doodstil zitten. Een vredig
tafereeltje. Ik vond hem/haar daar maar gevaarlijk zitten, dat kleine pluizige
bolletje met zijn/haar grote fluwelige oortjes. Een lekker hapje voor de kat
van de buren of een passerende roofvogel. Het gevaar kwam niet uit die
hoek. Roets … weg was de muis. De boosdoener?............ Een Roodborst.
Die dook uit het niets op om zijn territorium te verdedigen. Op de stenen
rand van het pad zat hij nog even na te genieten van zijn overwinning. En
verdween toen weer in de klimop.
De Tuinvogeltelling
In mijn tuin bijna dezelfde score als vorig jaar. Als extra nu een regelmatig
bezoekende Houtduif bij de 3 Turkse Tortels en het groepje van 12
Mussen. Aangevuld door 3 Merels, 2 Koolmezen, 1 Pimpelmees, 1 Roodborst en 2 Kauwtjes. Ik ontving ook de score van mijn buurt: op de eerste
plaats Turkse Tortel, 2e Mus, 3e Merel, 4e Koolmees, 5e Kauw, 6e Pimpelmees, 7e Vink, 8e Roodborst, 9e Halsbandparkiet, en 10e Spreeuw.
De Slechtvalk
Komt regelmatig in de Dorpstoren. Huub houdt de prooien lijst bij. Verder
geen nieuws.
Een Grote Zilverreiger
In de weilanden achter Marquette en het ADO terrein( het Noorderveld)
houdt zich al enige tijd een Grote Zilverreiger op. In het hele land worden
ze steeds meer gezien. Een gevolg van de zachte winters?
Zwarte Kraaien
Honderden Zwarte Kraaien komen de laatste tijd uit allerlei richtingen naar
het Molenbos of, zoals het eigenlijk heet, De Overbossen. Ze zoeken daar
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hun nachtelijk onderkomen. Met veel ge….., ja, hoe moet je dat omschrijven? Gekrijs, gekraai, lawaai? Komen ze in grote groepen over het
dorp, om in het bos te verdwijnen tot de volgende ochtend.
Uit vogelen in musea
Luc Aarts
In november 2014 bezocht ik het Museum Meermanno in Den Haag waar
tot 4 januari jl. een bijzondere tentoonstelling was over vogelboeken:
‘Vogels – Duizend jaar vogels in honderden boeken’. Aan die expositie
was door de Koninklijke Bibliotheek en Vogelbescherming Nederland
medewerking verleend. Er waren boeken te zien met schitterende afbeeldingen van vogels. Eind 2010, begin 2011 was er ook een vogelboekexpositie in het Teylers Museum in Haarlem. Die expositie was opgebouwd
rond ‘The Birds of America’, het duurste boek ter wereld, waarin de
vogelschilder John James Audubon alle toen bekende vogels van NoordAmerika op ware grootte heeft afgebeeld en met de hand ingekleurd. De
tentoonstelling in Meermanno was anders. Het was een tentoonstelling van
een groot aantal zeldzame, historische boeken waarin vogels het onderwerp zijn of als illustratie zijn gebruikt. Dus o.a. als (wetenschappelijk)
onderwerp, als versiering in de marges van middeleeuwse getijdenboeken,
in gedichten, in kookboeken over het bereiden van gevogelte, in boeken
over valkerij, als hobby, in veldgidsen of in boeken over het maken van
medicijnen. Door de magnifieke geëxposeerde boeken en vooral de
afbeeldingen daarin was zichtbaar gemaakt hoe men vanaf de 10-de eeuw
in Europa naar vogels keek of van vogels gebruik maakte.
Er waren enkele heel bijzondere boeken, zoals ‘Der Naturen bloeme’ (±
1350) van Jacob van Maerlant. Heel bijzonder vond ik het vijfdelige boek
‘Nederlandsche Vogelen’ van Cornelis Nozeman en Christiaan en Jan
Christiaan Sepp dat tussen 1770 en 1829 werd geproduceerd en waarvan
een facsimile-uitgave in het museum ter inzage lag. Ik heb spijt dat ik die
heruitgave niet heb aangeschaft, want het is wel een duur, maar ook
bijzonder interessant boek met schitterende prenten. Ik heb er met plezier
in gelezen en gekeken en kwam ook grappige dingen aan de weet, bijvoorbeeld dat in de tijd dat ‘Nederlandsche Vogelen’ werd geproduceerd
de Huiszwaluw Boerenzwaluw werd genoemd en de Boerenzwaluw
Huiszwaluw. De facsimile-uitgave is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, omdat die in een beperkte oplage is gedrukt en nu is uitverkocht. En
tweedehands is het boek, voor zover verkrijgbaar, heel erg duur.
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Er verschijnt binnenkort wel een kleinere en goedkopere, maar waarschijnlijk ook minder fraaie druk van ‘Nederlandsche Vogelen’. Al met al
heb ik een boeiende en prachtige tentoonstelling in Museum Meermanno
gezien. In het souterrain was nog een tentoonstelling te bezoeken met als
onderwerp Donald Duck, ook een leuke vogel. Helaas zag ik geen kans
om de expositie nogmaals te bezoeken. Op de volgende websites kan je
het genoemde boek en informatie erover bekijken. Dat is de moeite waard:
http://www.kb.nl/themas/boekkunst-en-geillustreerdeboeken/nederlandsche-vogelen-van-nozeman-en-sepp
https://buitenplaatsen.wordpress.com/2014/09/04/1000-jaar-vogels-inhonderd-boeken/
In het Allard Pierson Museum in Amsterdam is van 30 januari tot 25 mei
kunst tentoongesteld die door tien min of meer bekende gastconservatoren
bijeengezocht is uit de depots van tien musea. Pieter van Vollenhove heeft
met Nico de Haan een selectie gemaakt. Dat zal dus iets met vogels zijn.
Wát hun keus is ga ik binnenkort in het Allard Pierson Museum uitvogelen.
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De Kramsvogel, een lijster die opvalt
Marian van Leeuwen
Zoals velen weten, wandelen gepassioneerde gepensioneerden van de
VWG wekelijks in het NHD. Wie kan en zin heeft gaat mee en zo is er altijd
een wisselend aantal deelnemers.
Het viel ons al op dat er geen Kramsvogels kwamen en dat ook de
Koperwieken mondjesmaat aanwezig waren. Aan de duindoorns zagen we
geen tot zeer weinig bessen dus geen voedsel voor hun bekkies. Of was
het weer in hun broedgebied nog te mooi en de struiken daar te rijk aan
bessen? Tot dinsdag 27 januari. Op een weiland aan de westkant van
Heiloo troffen we een groep van wel 100 kramsen, druk pikkend in de
weidegrond, echt een verrassing. Het is een kleurrijke vogel, behorend tot
de lijsters, dus familie van de Merel, de Koperwiek en Zanglijster maar
groter en mooier. Een grijze kop, roodbruine bovenkant, een bijna witte
buik waarop tientallen v-vormige vlekken in rijen die doorlopen tot op de
geel oranje keel, een lichtgrijze stuit, zwarte staart en witte oksels, kortom:
een plaatje! Wij genoten van hun aanwezigheid tot ze opvlogen en
verdwenen.
Drie dagen later stond op “Natuurbericht” een bericht van SOVON:
“Kramsvogels, laat maar massaal”. Na het sneeuwfront van 24 januari
waren ze massaal binnengekomen. Op verschillende trektelposten
passeerden 30000 tot 67000 exemplaren. In vijf dagen vanaf de sneeuwvlucht werden zo’n 88000 Kramsvogels gemeld in zo’n 1000 kilometerhokken en veelal op weilanden gezien. Een ware volksverhuizing vanuit
Scandinavië en Noordwest Rusland naar onze lage landen. En hier troffen
ze een rijk gedekte tafel aan in de vorm van boomgaarden vol valappels,
vooral in Zuid Limburg. En dit kwam weer door de Russische boycot van
fruit als reactie op de westelijke sancties ten aanzien van Rusland in
verband met de situatie in de Oost-Oekraïne, wat een kettingreactie! De
appeltjes mochten niet richting Rusland en de telers lieten ze maar aan de
bomen hangen om geen overbodige kosten te maken. Maar de Kramsvogels varen er wel bij en hebben de Russische boycot omzeild, ze
smullen van de verboden vruchten! Eet smakelijk!
Bron: Bericht uitgegeven door SOVON op vrijdag 30 januari 2015.
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Nogmaals: de Buizerd en de Boommarter
Jos Vroege
De Buizerd
Op 13 juni 2009 werd in de duinen bij Castricum een jonge Buizerd
geringd: vermoedelijk een mannetje van ongeveer 19 dagen oud. Die
jonge Buizerd was naar schatting op 25 mei uit het ei gekropen. Het ei
waar het uitkwam was, gezien de broedduur van 36 dagen (Bijlsma, 1998),
naar schatting op 19 april gelegd. Bij de eerste nestcontrole op 2 mei lag er
echter ook een pas uitgekomen jong in het nest. "Het ei waar dat uit kroop,
zal op zijn laatst op 27 maart zijn gelegd. Dat is ruim drie weken eerder
dan het tweede ei." Door Rob Bijlsma – aan wie wij een en ander via de
mail voorlegden - werd dit als “vreemd” aangemerkt. "De grootste
afstand tussen eieren die ik ooit opmerkte was 7 dagen" (Vroege, 2012a).
"Wat misschien zou kunnen is dat het nest halverwege de incubatie is
overgenomen door een andere vrouw, iets wat ik wel bij de Havik
heb waargenomen maar nooit bij Buizerd. Weet je iets over de identiteit
van de vrouw?”, aldus Rob. Van een partnerwisseling hadden wij echter
niets gemerkt. Als die had plaatsgevonden, zo schreef ik destijds, was ons
dat waarschijnlijk wel opgevallen: het vrouwtje onderscheidde zich van
andere Buizerds in ons gebied door haar chocoladebruine kleur. 'Choco'
was voor ons een oude bekende: behalve in 2009 wist zij ook in 20042008 steeds een of twee jongen groot te brengen. Dat gebeurde op het
nest uit 2004. Toch werd in dit territorium om de twee jaar een nieuw nest
gebouwd. Het nest uit 2006 werd de eerste jaren nooit gebruikt. Op het
nest uit 2008 werden in 2009 en 2011 jonge Wespendieven groot gebracht
(Vroege, 2012b).
Achteraf gezien denk ik dat in dit territorium tweemaal een partnerwisseling
heeft plaatsgevonden. Eind maart 2009 – dat wil zeggen: vroeg in het
broedseizoen - werd in het nest van Choco door een ander vrouwtje een ei
gelegd: het resultaat van de eerste partnerwisseling. Dat Choco in die tijd
niet op de nestkaart werd vermeld (Vroege, 2012a), was dus geen toeval.
Daarna heeft Choco zich teruggeknokt. Door haar werd in de tweede helft
van april nog een ei gelegd – laat in het broedseizoen. Zij heeft die eieren
vervolgens uitgebroed. Het eerste ei kwam begin mei uit. Wat er met dat
jong is gebeurd, is niet duidelijk. Het kan uit zichzelf dood zijn gegaan. Het
kan ook door Choco dood zijn gemaakt. Op haar eigen ei is Choco na het
uitkomen van dit eerste ei in ieder geval nog tenminste drie weken blijven
broeden. Haar jong is begin juli uitgevlogen.
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Dat Choco in 2009 met succes een jong heeft groot gebracht, was niet
vanzelfsprekend. De voedselsituatie was namelijk minder goed dan in de
jaren daarvoor. Na jaren van groei (2-4 succesvolle broedgevallen in 20002002, 6-7 in 2003-2005 en 8-9 in 2006-2008) was in 2009, met ‘slechts’ vijf
succesvolle broedgevallen van de Buizerd, in gebied Castricum voor het
eerst sprake van een terugval. Het territorium van Choco bevindt zich in
het zuiden van gebied Castricum. De andere vier succesvolle broedgevallen waren te vinden in het noorden van dit gebied, waar in het
buitenduin de meeste konijnen te vinden zijn. Waarschijnlijk was Choco
door de slechte voedselsituatie aan het begin van het broedseizoen in een
minder goede conditie. Misschien begon ook de leeftijd haar parten te
spelen. Een ander vrouwtje lijkt dat jaar in ieder geval haar kans te hebben
gegrepen en de plaats van Choco in dit territorium te hebben ingenomen.
Dat was echter voor korte duur: Choco knokte zich terug.
In 2010 waren er zes succesvolle broedgevallen van de Buizerd in gebied
Castricum. Van een duidelijke verbetering in de voedselsituatie was dus
nog geen sprake. Al die buizerdparen waren te vinden in het noorden van
dit gebied. Choco was met haar partner in het territorium aanwezig, maar
wist voor het eerst geen jongen groot te brengen. In 2011 liet zij het voor
het eerst volledig afweten. De voedselsituatie was toen ronduit beroerd: in
gebied Castricum brachten slechts drie buizerdparen met succes jongen
groot, alle in het noorden van het gebied. Een ander vrouwtje nam in dit
territorium de plaats van Choco over. Ook zij wist echter geen jongen groot
te brengen.
In 2012 was de voedselsituatie in gebied Castricum vervolgens
uitzonderlijk goed. In dit gebied brachten maar liefst 12 buizerdparen met
succes jongen groot: een record. In het zuidelijk deel van gebied
Castricum waren dat jaar zes buizerdparen succesvol – kenmerkend voor
een goed muizenjaar. Op 8 januari was Choco plotseling weer in haar
territorium aanwezig, vlakbij haar oude nest. Na een jaar afwezigheid
kwam zij er echter niet meer aan te pas: haar territorium was nu definitief
overgenomen door dat andere vrouwtje. Dat andere vrouwtje wist dat jaar
voor het eerst met succes jongen groot te brengen. Choco hebben wij
sindsdien nooit meer teruggezien.
De Boommarter
Op 24 maart 2012 liepen wij naar het nest in het territorium van Choco dat
in 2006 was gebouwd, toen vanaf dat nest een Boommarter door de
bomen wegvluchtte. Geheel onverwacht was dat niet: op 26 maart 2011
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hadden wij niet ver daar vandaan al een Boommarter gezien en door Leo
Heemskerk was in de buurt van het buizerdnest uit 2006 vervolgens een
nest met twee jonge Boommarters gevonden: het eerste in de duinen ten
noorden van het Noordzeekanaal1. Ook al was 2012 een uitstekend
muizenjaar, wij gingen er vanuit dat de aanwezigheid van de Boommarter
voor de Buizerds in dit territorium reden zou zijn om niet op het nest uit
2006 te gaan broeden. Niets bleek minder waar: door het nieuwe vrouwtje
in dit territorium werden in dit nest twee eieren gelegd en daarop werden
met succes twee jongen groot gebracht.
Door Leo Heemskerk werd in de boom waarin hij in 2011 het nest met
jonge Boommarters had gevonden tussen 18 februari en 6 april 2012 een
aantal keer een volwassen Boommarter gezien. Op 18 februari zag hij het
vrouwtje: “Ze was haar hol aan het schoonmaken. Veel stof en gruis
dwarrelde het nest uit, gevolgd door de kop van de boommarter” (Hamers
e.a., 2013). Op 6 april bevond zich, behalve een Boommarter, ook een
Bosuil in de nestboom – een soort waarmee wordt geconcurreerd om de
nestplaatsen (Timmermans & Melchers, 2014) 2. Beide gebruikten een
andere nestopening. De Boommarter is daarna niet meer gezien. De
Bosuilen hebben in deze nestboom met succes gebroed en werden tot
eind juli gezien. Een Boommarter heeft nog een aantal dagen op het
buizerdnest uit 2006 gebivakkeerd: Leo vond daaronder verse drollen.
1

In 1992 en 1993 kwamen de eerste boommarterwaarnemingen binnen bij
PWN – de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat. Daarna was
het jaren stil (Hamers e.a., 2013). Op 18 maart 2006 zagen wij een
Boommarter in ‘De Wildernis’, in het zuiden van gebied Castricum. Dat
was op een buizerdnest waarop de drie jaar daarvoor met succes was
gebroed en wat daarna nooit meer is gebruikt (Vroege, 2012a). Vervolgens
nam het aantal boommarterwaarnemingen gestaag toe. In 2009 en 2010
was vermoedelijk al sprake van reproductie van Boommarters in de duinen
tussen Camperduin en Wijk aan Zee. In 2011 werd in het zuiden van
gebied Castricum voor het eerst een nestboom met twee jonge
Boommarters ontdekt (Heemskerk, 2012).
2 Op 5 april hoorde Leo Heemskerk bij deze nestboom al de ‘wavering call’
van de Bosuil. Arend de Jong – die al decennialang onderzoek doet naar
Bosuilen in het Noord-Kennemerlands Duin – spreekt in dit verband van de
‘acceptatieroep’. Waarschijnlijk nodigde het mannetje Bosuil het vrouwtje
op dat moment uit om te paren. Een eerdere broedpoging zal in dat geval
zijn mislukt.
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Vervolgens verdween de Boommarter uit zicht. Ook het plaatsen van een
cameraval onder dit nest heeft geen beelden van Boommarters opgeleverd
(Hamers e.a., 2013)3.
Wanneer heeft de Buizerd vervolgens haar eieren gelegd? Op 16 juni 2012
werden op het nest uit 2006 twee jongen geringd: vermoedelijk beide
mannetjes, van ongeveer 17 en 21 dagen oud. Die jongen zijn naar
schatting op 26 en 30 mei uit het ei gekropen. De eieren zijn, gezien de
broedduur van 36 dagen, naar schatting op 20 en 24 april gelegd. Twee
weken nadat Leo de Boommarter en de Bosuil in dezelfde nestboom zag,
en ongeveer een week nadat de Boommarter het buizerdnest uit 2006 niet
meer als rustplaats gebruikte, heeft het buizerdvrouwtje dus haar eerste ei
gelegd. In de week na 6 april werd dit buizerdpaar waarschijnlijk een aantal
maal gezien bij het nest van een ander buizerdpaar, dat in 2011 door een
illegale kampeerder werd verstoord (Vroege, 2012a). Als de Boommarter
niet tijdig was vertrokken, zou het vrouwtje wellicht in dat nest haar eieren
hebben gelegd.
In 2013 was de voedselsituatie in het hele land rampzalig: ‘Silent Spring’,
“niet zozeer vanwege de vervuiling van het milieu, maar door een
aanhoudende winter en schaarste van voedsel” (Sevink, 2013). In gebied
Castricum brachten dat jaar slechts twee buizerdparen met succes jongen
groot. Beide buizerdparen hadden hun nest in het noorden van dit gebied.
Door het buizerdpaar in het voormalige territorium van Choco werd het
nest uit 2006 begin april wel opgebouwd. Half april werd bij benadering van
het nest fel gealarmeerd. Een week later hingen er bovendien wat
donsveertjes aan het nest. Bij de cameracontrole begin mei bleek het nest
3

Leo Heemskerk gaat er vanuit dat het vrouwtje Boommarter dat hij in
2012 in deze nestboom zag de Moer uit 2011 is geweest. Waarschijnlijk
zal ze op 6 april hoogzwanger zijn geweest: jonge Boommarters worden
tussen half maart en eind april geboren. Als ze op dat moment al jongen
had, zal ze die hebben verplaatst. Dat is normaal gedrag voor
Boommarters. De keutels onder het buizerdnest uit 2006 kunnen van dit
vrouwtje zijn geweest. Het is echter ook mogelijk dat het mannetje op dit
nest heeft gebivakkeerd of een dochter van dit vrouwtje uit 2011 –
vrouwelijke nakomelingen worden nog relatief lang in het territorium van
hun moeder geduld. Leo acht het niet waarschijnlijk dat het vrouwtje
Boommarter haar jongen naar het buizerdnest uit 2006 heeft verplaatst of
ze daarop heeft gebaard. Daarvoort was dit nest niet geschikt.
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echter leeg te zijn. Waren er door het buizerdvrouwtje toch geen eieren
gelegd of vielen die onmiddellijk ten prooi aan de Boommarter – voor wie
het beperkte aantal muizen dat jaar waarschijnlijk ook een probleem
vormde? De Boommarter had de nestboom waar zij in 2011 met succes
twee jongen groot bracht in ieder geval heroverd op de Bosuil: in 2013
werd door Leo Heemskerk tenminste één jonge Boommarter gezien.
Misschien heeft de Boommarter voor het heroveren van de nestboom ook
wel geen strijd hoeven te leveren: voor de Bosuil was het eveneens een
slecht muizenjaar. Bij het zoeken naar roofvogelnesten werden dat jaar
bovendien veel resten van dode Bosuilen gevonden.
Het jaar daarop was, landelijk gezien, een uitzonderlijk goed muizenjaar:
“de nestkaarten zijn volgeschreven met hosanna-kreten” (Bijlsma, 2014).
In gebied Castricum was sprake van acht succesvolle broedgevallen van
de Buizerd – een flink aantal, maar geen record zoals in 2012. Van die
acht succesvolle broedgevallen waren er vijf te vinden in het zuiden van
gebied Castricum. In het voormalige territorium van Choco werden dat jaar
echter geen buizerdjongen groot gebracht. Het nest uit 2006 werd in maart
al opgebouwd en in maart werd ook vanuit het nestbos gealarmeerd. Eind
maart hing er bovendien een donsveertje aan het nest. Tot een succesvol
broedgeval leidde dat niet: al in april werd het nest verlaten. Begin april
werd in dit territorium een nieuw buizerdnest ontdekt. Dat nest bevindt zich
veel verder van het boommarternest dan het buizerdnest uit 2006. Dit
nieuwe nest werd in 2014 niet gebruikt. Dat bleek ook niet nodig: de
nabijgelegen nestboom was weer bezet door de Bosuil. De voedselsituatie
was uitstekend en de Boommarter was andermaal verdreven: waarom in
april het buizerdnest werd verlaten, is wat ons betreft dan ook een raadsel.
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Spreeuwen, heel veel Spreeuwen…
Cees Baart
Het is 14 februari, Valentijnsdag, en op deze dag kan het in de lucht
hangen dat je zomaar eens verwend wordt…. Nou, dat werden wij, Cees
op den Velde en de schrijver van dit stuk. De verrassing bestaat uit een
spectaculair schouwspel van het samenkomen van Spreeuwen. Het was
me al eerder opgevallen dat in de buurt waarvan ik woon – net even buiten
Egmond Binnen - ’s avonds rond 18.00 uur grote groepen Spreeuwen zich
verzamelden. Ik was ook al eens gaan kijken waar deze zouden gaan
slapen, maar kon hun slaapplaats niet ontdekken. Totdat ik er gisteravond
opnieuw achteraan ging en hun slaapplaats nu wel kon vaststellen. De
wijze waarop de Spreeuwen zich verzamelden en hun slaapplaats
opzochten was zonder meer bijzonder. Vandaar dat ik mede dorpsgenoot
en vogelvriend Cees op den Velde tipte om vandaag om 17.45 uur bij mij
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te komen om samen de slaaptrek van de Spreeuwen te bekijken.
Gewapend met fotocamera komt Cees aanzetten en het is niet moeilijk om
de Spreeuwen opnieuw op te zoeken. Het is dan 17.50 uur en de eerste
wolk Spreeuwen vliegt al boven de slaapplaats rond. En als wij hier ook
arriveren dan zien we zo tot ongeveer 18.05 uur regelmatig van verschillende kanten vanuit Egmond Binnen groepjes Spreeuwen aan komen vliegen. Zij sluiten zich naadloos bij de grote zwerm aan. Het zijn groepen van
ongeveer 5, 10, 25, 40, 100 en zelfs wel 300 tot 500 stuks. Met verwondering kijken we naar de Spreeuwenwolk die intussen, 18.10 uur, aangegroeid is tot wel zo’n 2000 tot 3000 Spreeuwen. We staan van tijd tot tijd
onder een afdak van Spreeuwen en horen hen overvliegen. Pikant detail is
dat wij ons overigens wel enige zorgen maken over de druppels die wij zo
links en rechts om ons heen horen vallen. Zowaar enkele treffen doel,
ofwel ons. De Spreeuwen laten blijkbaar al vliegend af en toe iets los…

Sperwer tussen de spreeuwen

Foto: Cees op den Velde

Wij zijn overigens niet de enige toeschouwers. Ineens zien we namelijk bij
de Spreeuwenwolk een roofvogel opduiken. Het is een Sperwer die enkele
pogingen doet om een Spreeuw te slaan. Tevergeefs. Het arme beest ziet
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door de bomen het bos niet en weet als het ware niet welke Spreeuw hij uit
moet kiezen. Kort hierna zien we nog een Sperwer in een hoge boom
zitten. Deze komt van de tak gevlogen en jaagt langs de windsingel van
hulstbomen om ook een Spreeuwtje mee te pikken. Ook zonder succes.
De Sperwers kennen blijkbaar de slaaptijd van de Spreeuwen en weten
dat hier misschien iets te scoren valt. Terug naar de Spreeuwen zelf. Het is
inmiddels 18.15 uur. De Spreeuwenwolk is op zijn top qua grootte. En dan
… dan wordt er over de windsingel van hulstbomen gevlogen en vallen er
met een grote snelheid ineens zo’n 100 tot 200 Spreeuwen in de
hulstbomen. De zwerm vliegt met grote snelheid door, maakt hoogte, formeert zich in diverse vormen en… zakt opnieuw richting de windsingel.
Weer ‘knalt’ er als het ware een grote groep Spreeuwen in de bomen. Hun
afremmen en versnellen van de doorvliegers is duidelijk hoorbaar. Zo gaat
dit door totdat ook de laatste groep de slaapplaats heeft opgezocht. Omdat
dit hele schouwspel feitelijk maar zo’n half uur duurt, is het ook zo maar
weer voorbij. We staan hierna gewoon even ‘bij te komen’ van dit
mysterieuze natuurgebeuren en gaan alsof we op een Spreeuwenwolk
zitten weer op huis aan.
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Het is bijna half februari als ik dit schrijf. De dagen worden langer. Wat
voor ons als vogelaars nog belangrijker is, is dat de vogels weer gaan
zingen! De Merel, Zanglijster, Roodborst en Heggenmus laten zich al volop
horen. Heerlijk die voorjaarsgeluiden. Ook de Torenvalken bij ons thuis zijn
dagelijks bij en op hun kast (nest) te zien. Wie weet gaat het deze zomer
lukken om samen met jullie de jonge Torenvalken te ringen. Dat zou leuk
zijn. Verder hebben wij intussen als Jeugdvogelclub niet stil gezeten. Zo
hebben we ons in december en januari volop met de Uilen bezig gehouden. We hebben uilenballen geplozen en zijn we met Arend de Jong alias
de “Uilenroeper” op stap geweest. Gelukkig wilde Arend samen met
Jeroen dit nog een 2de keer proberen, omdat dit de 1ste keer vanwege de
storm en regen niet door kon gaan. Super mannen, dat jullie dit zo
opgelost hebben!
Ja, en bij de winter hoort weliswaar ook de kou. Om hier dan toch door
heen te gaan dan moet je echt wel een bikkel zijn. Jos schrijft hierover in
zijn verslag van de Ganzenexcursie. Dat erop uitgaan haast altijd beloond
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wordt, was ook nu het geval. Jullie hebben in ieder geval de 5 ganzensoorten gezien. Tot slot is het leuk om te vertellen dat we Gertjan en
Willem als nieuwe vogelaars bij onze Jeugdvogelclub kunnen
verwelkomen. En daarbij is het fijn dat Gees Gohl van de Ledenadministratie van onze Vogelwerkgroep er altijd weer voor zorgt dat de
nieuwe jeugdleden een leuk welkomstpakketje krijgen. Zo kunnen jullie,
Gertjan en Willem, zelf ook de mooie vogelgebieden in onze omgeving
opzoeken. En natuurlijk wensen wij jullie veel vogelplezier toe. Al met al
kunnen we rustig zeggen dat het goed gaat met onze Jeugdvogelclub!
Verslag uilenballen pluizen, 14 december in de Hoep, door Sterre Mulder
We gingen met 11 kinderen uilenballen pluizen. Er zaten allerlei botjes in,
in die van mij zaten vooral muizenschedeltjes. Het waren braakballen van
de Kerkuil en de Ransuil. In de braakbal van de Ransuil zaten ook botjes
van vogeltjes, in die van de Kerkuil vooral muizen.

Foto: Cees Baart

We gingen ook nog naar de tentoonstelling. Daar waren verschillende
soorten uilen te zien, die zijn opgezet. Er waren ook hele kleine uiltjes,
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maar ook hele grote zoals de Oehoe. Uilen zijn heel bijzonder. Ze kunnen
hun kop bijna helemaal rond draaien. Zo kunnen ze heel goed om zich
heen kijken. Uilen met donkere ogen jagen ’s nachts en uilen met gele
ogen in de schemering. Het was heel leuk!

Foto: Cees Baart

Bosuilenexcursie, 24 januari 2015, door Jop Engels
We waren er allemaal en dus konden we vertrekken. Samen met Arend en
Jeroen. Arend kon de uilen heel goed nadoen. Toen hij zei dat hij het in
drie nachten had geleerd, stond iedereen versteld. Hij zei dat je het zelf
ook kon doen. Eerst een heel hoog stemmetje opzetten en oeh oeh, oeh
oeh. En toen kregen we antwoord van zeven uilen tegelijk. Ik en ook
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anderen hadden nog nooit zoveel uilen bij elkaar gehoord. Aldus een
geslaagde uilenexcursie.

Tekening: Gabrièl Smeke

Ganzenexcursie, door Jos Vroege
De jeugdexcursie van 8 februari 2015 was een excursie voor bikkels. De
sneeuw van de afgelopen week was gesmolten, maar er stond een harde
noordenwind die het in de polders rond Castricum niet echt aangenaam
maakte. De excursieleiders – Marian van Leeuwen, Matty Meijer en Jos
Vroege – gingen om 9.30 uur met zeven kinderen op weg. Het doel was:
ten minste vijf soorten ganzen zien. Dat lukte! In de buurt van het Krengenbos zagen wij de eerste Nijlganzen en Grauwe Ganzen. Ten noorden van
Marquette was een groep Grote Canadese Ganzen te vinden en de eerste
Kolganzen zagen wij vanaf de Heemstederweg kijkend in de richting van
het Bonhoeffercollege. Voor de Brandganzen moesten wij aan de noordzijde van de spoorlijn in de Castricummerpolder zijn. Daar bevond zich een
aantal flinke groepen. Behalve ganzen zagen wij ook veel andere leuke
watervogels: Grote Zaagbekken, Bergeenden, Smienten en Wintertalingen
in de waterberging bij Heemskerk, en daarnaast Slobeenden in de Grote
Ven. Ook zangvogels lieten zich zien: Kramsvogels en Putters bij het
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Krengenbos en Graspiepers in de weilanden bij Marquette. Voor de steltlopers was het nog wat vroeg in het jaar: behalve Kieviten, zagen wij alleen
twee Bonte Strandlopers in de waterberging. Wel zagen we op
verschillende plaatsen biddende Torenvalken. Het was afzien vanwege de
kou – volgende keer toch maar een lange onderbroek aan? - maar uiteindelijk toch weer de moeite waard.
Overzicht Jongerenexcursies voorjaar - zomer 2015
Datum*
Vrijdag 15 mei*
Zondag 14 juni
In mei / juni

In juni

Onderwerp
Nachtegalenexcursie

excursieleiders
Jeroen Walta
Dick Dekker
Cees Baart
Zwanenwater
Jan Baart
Extra excursie: Ringen van jonge Als deze kans er
Kerkuilen of Torenvalken.
is, horen jullie dit
van ons.
Extra excursie: Nachtzwaluwen in Als deze kans er
de duinen van Bergen / Schoorl.
is, horen jullie dit
Deze excursie is voor de ‘oudere’ van ons.
jeugdleden i.v.m. het late tijdstip
in de avond.

*Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2de) zondag (van de maand)

Vogelbladen
Martine Kamminga
In de Duin van December 2014 staat een artikel over de versterking van de
Hondsbossche Zeewering, waarmee in het voorjaar van 2014 is begonnen.
Het strand wordt verbreed door zandopspuiting. Er wordt een nieuwe
duinenrij gecreëerd vóór en deels òp de oude basaltdijk. Het strand zal
langzaam in zee aflopen. Hierdoor zullen de strekdammen verdwijnen,
waarop Scholeksters, Kanoetstrandlopers, Meeuwen maar vooral Steenlopers fourageren. Deze vogels zullen hun heil ergens anders moeten
zoeken. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap NoordHolland zullen samenwerken om een oplossing te vinden. Verder
zeewaarts wil men nóg een duinenrij creëren. Daarachter moet een natte
duinvallei ontstaan welke goede voorwaarden zal scheppen voor echte
duinvalleiplanten, zoals Moeraswespenorchis, Parnassia en Herfstbitterling
en waar Dodaars, Tafeleend, Waterral en Blauwborst kunnen gedijen.
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In de Kleine Alk, nr. 4 uit Ruud Costers zijn zorg over de gevolgen voor de
Paarse Strandloper, die ook bij de HBZ een vaste plek heeft. Hij komt
maar op zeven plekken aan de kust voor, en met het veranderen van de
HBZ zal hij er één kwijtraken.
Dutch Birding, nr. 5 van 2014 doet verslag van de waarneming in september vorig jaar van een Oosterse Vorkstaartplevier op Tholen, bij het
Rammegors. Dit blijkt het tweede geval te zijn in Nederland sinds 1997,
toen hij werd gespot bij de Workumerwaard in Friesland. De Oosterse
Vorkstaartplevier is een zeer zeldzame dwaalgast in Europa.
Tussen Duin en Dijk, nr 4, 2014
In Noord-Holland en in de rest van Nederland gaat de Torenvalk achteruit,
zo blijkt uit onderzoek van nesten. In de Amsterdamse Waterleidingduinen
ging de stand achteruit omdat, door de verruiging van de eertijds natte,
grazige duinvalleien, de Veldmuis zich niet meer thuisvoelt, een belangrijke
voedselbron voor de Torenvalk. Na 1990 heeft bijna geen Torenvalk er
meer gebroed. In de Noordkop van Noord-Holland, ten zuiden van Den
Helder, broedt de Torenvalk vooral in nestkasten, vaak geplaatst door de
landbouwers en veetelers aldaar. Torenvalken maken nooit een eigen
nest, maar kraken een leeg nest van b.v. Kraaien, of broeden in nissen van
oude gebouwen. Opvallend is, dat Torenvalken in de Noordkop zich vaak
niet verder verplaatsen dan 30 kilometer, zo blijkt uit terugmeldingen van
ringgegevens. Torenvalken geringd in de AWD, worden in de meeste
gevallen teruggemeld in het buitenland, vaak doodgeschoten. In de AWD
werd in de jaren 1957 - 1985 veel op Torenvalken en ander wild gejaagd,
omdat ze de uitgezette Fazanten in gevaar zouden brengen. Hierdoor
verlieten de Torenvalken hun nest buiten het broedseizoen. 67 procent van
hun jongen sterft in het eerste jaar, door voedselgebrek, door ongelukken
en bejaging in Zuid-Europa. In het tweede en derde jaar neemt de sterfte
met de helft af. Jongen uit de vroegst in het voorjaar gelegde legsels
hebben de beste overlevingskans.
De Tringiaan, nr 4, 2014, maakt melding van de vroegste ringvangst ooit in
Nederland van een Sperwergrasmus, op 30 juli 2014 in het Zwanenwater.
Sinds 1964 neemt de soort heel langzaam toe in Nederland en wordt eind
augustus regelmatig in het Zwanenwater gevangen. En na 25 jaar
afwezigheid was er afgelopen zomer weer een succesvol broedgeval van
de Grauwe Klauwier in het Zwanenwater, in het Vlak van Timmerman. In
het gehele Noordhollandse duingebied komen sinds 2005 meer
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succesvolle broedgevallen voor, misschien door de begrazing door vee in
het duin, het weer laten verstuiven van duinen en de daardoor
toegenomen stand van libellen, waar de Grauwe Klauwier op jaagt.
Sovon, september 2014.
Met het zachter worden van de winters in West-Europa, verandert de
winterpopulatie van ganzen uit Noord-Rusland. In September 2013 waren
in Nederland al bijzonder veel arctische ganzen, zoals Toendrarietganzen,
Kolganzen en Brandganzen. Vroeg in het voorjaar van 2014 vertrokken ze
weer naar het noorden. In Noord-Duitsland en het Oostzeegebied blijven
ze ook in grotere getale hangen. In de koudere winters van 2009-10 en
2010-11 vertrokken ze juist wat meer zuidwaarts en kwamen er meer
overwinteraars uit het Noorden binnen.
In meerdere vogelbladen, zoals Meander, nr. 3 en in Trouw van 7 februari
jl, verschenen artikelen over het gebruik van het bestrijdingsmiddel
Imidacloprid, een neo-nicotinoïde, in de zaden- en bollenteelt. Na de
ontkieming, verspreidt het gif zich door de gehele plant, waardoor bijen en
andere plantenetende insecten sterven. Het pesticide komt ook in de
bodem en het oppervlaktewater, waarin vele insecten hun leven als larve
beginnen. Gevolg: minder insecten en dus minder voedsel voor met name
Spreeuwen en Zwaluwen in die gebieden waar het gif gebruikt wordt. Het
is ook nog eens niet biologisch afbreekbaar. Sinds december 2013 is het
middel verboden in de EU op gewassen die door bijen worden bevlogen.
Over twee jaar moet blijken of dit verbod effect heeft gehad.

WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen-overzicht beslaat de periode vanaf 1 okt t/m 31 december 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.
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Roodkeelduiker
5 okt 5exx. Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman
11 okt 1ex. Bergen (NH) (gemeente) Johannes Fischer
20 okt 29 ex. IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk
8 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Sven Valkenburg
11 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Willem Olbers
14 nov 1ex. IJmuiden - Zuidpier Bert van 't Holt
23 dec 1ex. IJmuiden - Noordpier Pieter van Franeker
28 dec 1ex. IJmuiden - Zuidpier Edwin Kerssens
30 dec 2 exx. IJmuiden - Noordpier Anton Schortinghuis "naar noord"
Parelduiker
8 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Sven Valkenburg Kort tp.
14 nov 1ex. IJmuiden - Zuidpier Bert van 't Holt
17 nov 1ex. Castricum - Strand/Noordzee M. Res Net achter de branding
22 nov 1ex. NHD - Vogelduin H. Schekkerman , Mark Res, Ruud Altenburg
IJsduiker
11 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res Tijdens trektellen.
Vloog op ongeveer 600 mtr afstand; vierkante halsvlek, dikke nek, ver uitstekende flappoten die echt opvallend waren, ter grootte van Aalscholver
en duidelijk groter dan de talrijke langs vliegende Roodkeelduikers.
Roodhalsfuut
22 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res, Ruud Altenburg
13 dec 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
Kuifduiker
14-12 2 Castricum - Strand/Noordzee H. Schekkerman
Grauwe Pijlstormvogel
10 okt 2 exx. Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman, H. Levering
11 okt 1ex. Bergen (NH) (gemeente) Johannes Fischer
20 okt 2 exx. IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk , Mark Res
Vaal Stormvogeltje
22 okt 1ex. Castricum - Strand / Noordzee M. Res "Vloog in de branding"
Jan-van-Gent enkele vogels boven zee vliegend.
Aalscholver
25 okt 157 NHD - Infiltratiegebied Hans Schekkerman "Slaapplaatstelling.
Twee plekken met vogels, in de hoogste en meest geexponeerde delen
van de koloniebosjes; vrijwel niet op de nesten."
25 okt 496 NHD - Zuidernollen Jos Vroege "Vanaf Vinkenbaan Castricum
het aantal Aalscholvers geteld dat tussen 08:00 en 09:00 uur vanuit het
Infiltratiegebied Castricum naar zee vloog. Van deze 496 vogels vertrokken
er 385 tussen 08:30 en 08:40 uur."
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Kuifaalscholver
Gehele periode 1 vogel bij IJmuiden - Havens & Sluizen, Noordpier
Kleine Zilverreiger
16 nov 1ex. NHD - Hoefijzermeer Cees Struijk, Paul Ruiters
Grote Zilverreiger
39 meldingen uit verschillende deelgebieden.
Zwarte Ibis
8okt 1ex. Limmen - Limmerpolder Harm Niesen
Wilde Zwaan
4 okt 2 exx.Castricum, Schulpvaart/ Draaiweide L. Oomes
Vanaf dec. aanwezig in infiltratie gebied. Eind nov. alleen overvliegend.
Zwarte Zwaan
28 dec 1ex. Beverwijk Jeroen Breidenbach en Rik van der Starre
Toendrarietgans
17 nov 14 ex. overvliegend NHD - Hoefijzermeer Jan Verboom
17 nov 37 ex. overvliegend NHD - Vogelduin L. Bregman, R. Altenburg
17 nov 52 ex. overvliegend Castricum aan Zee Mark Res
17 nov 31 ex. overvliegend NHD - Infiltratiegebied Steven Wytema
22 nov 26 ex. overvliegend NHD - Zuidernollen Hans Schekkerman
25 nov 300 ex. overvliegend Heemskerk Rienk Slings
Kleine Rietgans
18 okt 10ex. overvliegend NHD - Vogelduin L. Bregman, H. Schekkerman,
Ruud Altenburg
31 okt 39ex. overvliegend zuidwest NHD - Vogelduin Hans Schekkerman
9 nov 4ex. tp Noordbroekpolder Bert Rodenburg, PieterGeert Gelderblom
19 nov 44ex. overvliegend zuid NHD - Infiltratiegebied H. Groot, A. Wijker
22 nov 17ex. overvliegend zuidwest NHD - Zuidernollen H. Schekkerman
1 dec 1ex. foeragerend Noordbroekpolder Ruud Altenburg Tussen Grauwe
en Kolgans
Indische Gans
3 nov 1ex. Akersloot - Hempolder Onno Steendam
28 dec 3ex.Beverwijk Jeroen Breidenbach en Rik van der Starre
Mandarijneend
18 nov 3 NHD - Karpervijver Luc Knijnsberg "2 man 1 vrouw"
Zomertaling
11 okt 1ex. Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman
18 okt 1ex. Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
Krooneend
5/ 20 dec 1ex. NHD - Infiltratiegebied Mannetje
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IJseend
22 okt 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res Vlak achter de
branding langs man winterkleed, plofte in zee om daarna een half uur later
weer achter de branding langs richting Noord te vliegen
1 dec 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
Grote Zee-eend
20 okt 2ex. Castricum aan Zee Mark Res
2 nov 3ex. Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman
24 nov 4ex. Castricum - Strand / Noordzee R. Altenburg In groep Zwartjes
3 dec 1ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Harm Jan Kiewiet
Rode Wouw
Van 4 t/m 19 november, eerst bij het Vogelduin later meer zuidelijker.
Blauwe Kiekendief
6okt 1ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum
11 nov 2ex NHD - Vogelduin Lonnie Bregman "9:05 en 10:33."
14 nov 1ex. IJmuiden - Zuidpier B. van 't Holt "laag voor noordpier langs."
20 nov 1ex. NHD - Zweefvliegveld Willem Olbers
21 nov 1ex. NHD - Terrein Castricum T. Eggenhuizen, William Price
21 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied René Mastwijk
Ruigpootbuizerd
18 okt 1ex. NHD - De Hoge Toren Rutger Rotscheid Jasper Koster "Mooie
brede polsvlekken, lichte kop en witte staart met donkere eindband o ja
ook een bruine buik. Ook biddend naast een Torenvalk
18 nov 1ex. NHD - Zuidernollen Peter de Lange
Visarend
15okt 1ex. NHD - Zuidernollen Arnold Wijker , Lonnie Bregman
14 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied Pim Julsing, CS Roselaar
17 nov 1ex. NHD - Karpervijver L. Knijnsberg Hier enkele dagen aanwezig.
Smelleken
11okt 1ex. NHD - Koepelduin Hans Schekkerman Opvliegend met prooi
12okt 1ex. NHD - Terrein Bakkum Mark Res
22 nov 1ex. NHD - Hoefijzermeer Peter Verhelst , Henk Schut
22 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied Paul verschillende waarnemers
6 dec 1ex. NHD - Vogelduin Rienk Slings
Boomvalk
8 okt 1ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar
7 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied Henk Levering en CS Roselaar
Slechtvalk 33 waarnemingen in 21 deelgebieden.
Patrijs
5 okt 2ex.Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Bas van de Meulengraaf
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5 okt 2ex.Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Tom van Noort
29 nov 6 Egmond-Binnen - Broekakkers Luud Baas
Kraanvogel
6 dec 3ex. NHD - Terrein Bakkum Lucas Nieuweboer
Zilverplevier
20 okt 1ex. Heemskerker Noordbroekpolder Tinus Butter
12okt 1ex. NHD - Vogelwater Hans Kuperus "even ter plaatse"
6 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res
20 nov 3 NHD - Infiltratiegebied Carel de Vink
Kanoet
8 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Sven Valkenburg
Drieteenstrandloper De gehele periode aanwezig.
Paarse Strandloper Op de pieren van IJmuiden en een paar boven zee.
Kemphaan
Gehele periode, op de volgende plekken Waterberging Noorderveld,
Noordbroekpolder, Plasjes N203, De Oude Venne en de Groote Ven.

Rosse Franjepoot

Foto: Dannie Bregman

Bokje
6 okt 2ex.NHD - Terrein Heemskerk Rienk Slings
19 okt 1ex. NHD - De Krim Pascal Stroeken
24 okt 1ex. Castricum (gemeente) Rienk Slings
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23 nov 1ex. NHD - Terrein Castricum JQ. en Quirijn Dingemanse
30 nov 8ex. NHD - Terrein Bakkum H. Schekkerman met 44 Watersnippen
1 dec 12ex. NHD - Terrein Bakkum Ruud Altenburg
21 dec 2ex. Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman
22 dec 2ex. NHD - Vogelwater Willem Olbers
30 dec. 2ex. NHD - Leenscheuterwei Hans Schekkerman
30 dec 7ex. NHD-Terrein Heemsk. H. Schekkerman "Met 6 Watersnippen"
Houtsnip16 waarnemingen in deze periode
Rosse Grutto
5okt 1ex. IJmuiden - Forteiland Rik van der Starre "tussen Scholeksters"
Groenpootruiter
2 okt 3 Waterberging Noorderveld Joost Heeremans
18 okt 1ex. Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman
Witgat
16 nov 1ex. Akersloot - Hempolder Marian v leeuwen, Renie van der Werf
9 dec 1ex. Castricum (gemeente) Leon Kelder
Rosse Franjepoot
Een paar door de branding op 7 en 8 nov; vanaf 26 okt t/m 22 nov bijna
dagelijks te zien bij de noord-pier. Vaak 1 vogel maar regelmatig 2 vogels
en er waren dagen met drie en vier vogels op een dag.
25 dec werd nog 1 vogel hier gezien door Tom Visbeek

Middelste Jager
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Middelste Jager
5 okt 1ex. Noordzee - t.h.v. Noord Holland Rob Bekebrede
11 okt 1ex. Bergen (NH) (gemeente) Johannes Fischer
25 okt 1ex. NHD - Zuidernollen Hans Schekkerman
25 okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
26 okt 1ex. IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman
20 okt 1ex. NHD-Terrein Castr. R. Altenburg "Donkere vorm"
20 okt 2ex. IJm-Noordpier D. Groenendijk "Adult (licht) + juveniel (donker)"
21 okt 7ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
22okt 1ex. Castricum - Strand/Noordzee H. Schekkerman
13 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier D. Bregman, M. Faber, R. Middelveld
23 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Willem Olbers, Rienk Slings
30 dec 1ex. IJmuiden - Noordpier Reinier Smabers ,Gerben Mensink
Kleine Jager
26okt 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Marian v. Leeuwen "Viel een
meeuw met voedsel aan"
22 nov 2ex Castricum - Strand / Noordzee Mark Res
Kleinste Jager
5okt 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Rob Bekebrede
Grote Jager
26okt 1ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee H. Schekkerman, D. v. Hoffen
8 nov 1ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Kees de Jager
6 dec 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
Zwartkopmeeuw
11okt 1ex. Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman
20 okt 1ex. Castricum aan Zee Mark Res
26okt 1ex. IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman
Dwergmeeuw
Enkele exemplaren werden boven zee gezien.
Vorkstaartmeeuw
22 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Peter de Rouw (ea) Gevonden
dobberend bij de Noordpier. Ging al weer snel op de wieken; vloog langs
het 'binnenpiertje' richting haven. In scoop prima alle kenmerken te zien.
Geelpootmeeuw
20 okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
1 nov 1ex. Uitgeest - Uitgeestermeer Ruud Altenburg, Kees de Jager
30 dec 2 5ex. IJmuiden - Noordpier H. Schekkerman "Tussen 4000 zilvers"
30 dec 1ex. Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg C. Walta
28 dec 1ex. IJmuiden - Noordpier Steven Wytema
30 dec 5ex. IJmuiden - Noordpier Eric Menkveld en Gerben Mensink
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Pontische Meeuw
20 okt 5 NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
20 okt 1ex. IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk
26okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
2 nov 1ex. Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg, Lonnie Bregman
2 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Rutger Wilschut, Daan Drukker
30 12ex. 9 IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman "Tussen 4000 zilvers"
30 dec 1ex. Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg C. Walta
6 dec 1ex. IJmuiden - Noordpier Bertus de Lange
28-12 8 IJmuiden - Noordpier Steven Wytema, Merijn Salverda
30-12 9 IJmuiden - Noordpier Eric Menkveld, Gerben Mensink
Kleine Burgemeester
8 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Kees de Jager , Ingmar van der Brugge
22 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Laurens van der Padt
28 dec 2ex. IJm. - Noordpier L. Edelaar, S. Wytema, ad + onvolwassen
22 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier C. Fokker, H. vd Brand, L. v/d Wind
28 dec 1ex. Wijk/a/Zee – duinen/strand t.h.v. Reyndersweg R. Bekebrede
28 dec 1ex. IJmuiden - Noordpier Merijn Salverda
Noordse Stern
20 okt 1ex.NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
20 okt 2ex. IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk
20 okt 1ex. Castricum aan Zee Mark Res, Dirk van Mourik
Zeekoet
26okt 1ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Dick van Hoffen
8 nov 1ex. IJmuiden - Pieren I. v/d Brugge, K. de Jager, S. Valkenburg
Alk
8 nov 1ex. IJmuiden - Noordpier Sven Valkenburg
Kleine Alk
17 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res
Papegaaiduiker
21 dec 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Rob Bekebrede
Halsbandparkiet
In Castricum (max 10ex), Uitgeest (1), Heemskerk (6), Limmen (2)
Kerkuil
17 nov 1ex. A9 - Beverwijk / Heemskerk Hendrik Jan van Dijk
18 nov 1ex. NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg
28 dec 1ex. Egmond-Binnen Luud Baas
Bosuil
1 okt 1ex. NHD - Karpervijver Hans Stapersma
2 okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Arie van Dijk
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3 okt 4ex. NHD - Terrein Castricum CS Roselaar
4 okt 1ex. NHD - Papenberg Jos Vroege
17okt 1ex. Bakkum - Noord Hans Stapersma
25 okt 3 NHD - Terrein Castricum Paul Ruiters
2okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Arie van Dijk "Geluid 3-1"
6 dec 1ex. NHD - Terrein Egmond addy van overbeeke
15 dec 1ex. Bakkum - Noord Hans Brinks
Velduil
4 okt 1ex. NHD - Vogelduin Ruud Altenburg
11 okt 1ex. NHD - Russenduin / De Rellen Sipke Gonggrijp
16 okt 10ex. NHD - Geversduin Ronald Slingerland
1 nov 1ex. NHD - Vogelduin H. Kuperus, H. Schekkerman, L. Bregman,
6 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res uit zee naar n/o
17 nov 1ex. NHD - Westerduinen Menno van den Bos
22 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res
22 nov 1ex. Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
IJsvogel
Gezien in de volgende gebieden: Hempolder, Beverwijk – Zeestraat,
Castricum,
Castricum
–
Zeeweg,
Heemskerk,
Heemskerker
Noordbroekpolder, Landgoed Marquette, IJmuiden - Havens & Sluizen,
Limmen, Limmen – Limmerpolder, Uitgeest, Dorregeesterpolder, VelsenNoord - Wijkeroogpark en Industrieterrein, Wijk aan Zee, Wijk aan Zee zuidoostelijk duingebied en en in het NHD op Centrale Vlak e.o.,
Hoefijzermeer, Infiltratiegebied, Karpervijver, Terrein Bakkum, Terrein
Castricum, Vogelwater en Zuidernollen
Groene Specht: Bakkum, Bergen (NH) (gemeente), Castricum, Castricum
(gemeente), Limmen, NHD - De Krim, - Infiltratiegebied, - Karpervijver, Terrein Bakkum, - Terrein Castricum
Boomleeuwerik gehele periode aanwezig in de duinen.
Veldleeuwerik
26 okt 1100 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Hans
Schekkerman "9:30-10:00, veel groepen van 20-40 vogels laag over zee.
Opvallend genoeg nauwelijks trek over de zeereep?"
Grote Pieper
5 okt 1ex. Castricum aan Zee Rob Bekebrede
11okt 1ex. NHD - Zuidernollen Jos Vroege
12okt 1ex. NHD - Zuidernollen Paul Ruiters
18okt 1ex. NHD - Zuidernollen VRS Castricum
18okt 1ex. Castricum aan Zee Rutger Rotscheid
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18okt 1ex. NHD - Vogelduin H. Schekkerman, R. Altenburg, L. Bregman
Over zeereep; slechts 1x roepend."
Siberische Boompieper
3 okt 1ex. NHD - De Hoge Toren H. Schekkerman Sonogram klopt
4 okt 1ex. NHD - Vogelduin Ruud Altenburg Twee roepjes opgenomen
18 okt 1ex. NHD - Vogelduin R. Altenburg, L. Bregman, H. Schekkerman
"1x roepend; hoger+korter dan Boompieper, direct herkend als Siberische.
11 nov 1ex. NHD - Vogelduin Lonnie Bregman "Kwam laag over met een
paar Graspiepers/Vinken. Twee keer roepend."
Roodkeelpieper
11okt 1ex. Castricum aan Zee Rob Bekebrede
11okt 1ex. Egmond aan Zee Johannes Fischer "Een keer roepend."
Waterpieper
8 okt 9ex. NHD - Vogelduin Hans Schekkerman
18okt 1ex. Waterberging Noorderveld Ruud
18 okt 2ex.NHD - Zuidernollen Paul Ruiters
20 okt 2ex. Waterberging Noorderveld Tinus Butter
26 okt 6ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
31 okt 3ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
8 nov 1ex. Uitgeest - Dorregeesterpolder Lonnie Bregman
19 nov 1ex. Heemskerk - Landgoed Marquette Hans Groot
21 dec 1ex. Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman
Oeverpieper
4 okt 1ex. NHD - Vogelwater Luc Knijnsberg
Verschillende waarnemingen op de Noordpier
Grote Gele Kwikstaart 36x: vooral overvliegende en roepende vogels.
Zwarte Roodstaart
5 okt 1ex. Velsen (gemeente) Marijn Prins
1 nov 1ex. Heemskerk Hans Groot "Op dak huis"
2 nov 1ex. NHD - Vogelduin H.Schekkerman, R.Altenburg, L.Bregman tp 2
nov 2ex. NHD - Vogelduin 4 nov 2ex Castricum P. Mol "Man en vrouw”
4 nov 1ex. Castricum aan Zee Lonnie Bregman
7 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
9 nov 1ex. Castricum aan Zee Lonnie Bregman
17 nov 1ex. Castricum aan Zee Lonnie Bregman
Paapje
12okt 1ex. Heemskerker Noordbroekpolder Jos Vroege
13okt 1ex. NHD - Geversduin Hans Stokkel
Roodborsttapuit: in oktober en november in de duinen en op 16 nov 2ex
Castricum (gemeente) op stomende hoop maaiafval Hans Schekkerman
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Tapuit: Laatste waarneming 26/10 1ex. Castricummerpolder, Mv Leeuwen
Beflijster
10okt 1ex. NHD - Hoefijzermeer Hans Schekkerman
13okt 1ex. NHD - Terrein Egmond A.T. Dekker
13 okt 6 NHD - De Hoge Toren Sipke Gonggrijp Zaten in een meidoorn
15okt 1ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Peter Links
15okt 1ex. NHD - Zuidernollen Arnold Wijker
15okt 1ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Marijn van Oss
18okt 1ex. NHD - Vogelduin Lonnie Bregman, Ruud Altenburg
Bladkoning
3okt 1ex. NHD - Vogelduin Hans Schekkerman
3okt 1ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar "luid roepend;
4okt 1ex. NHD - De Hoge Toren Ruud Altenburg
5okt 1ex. Wijk aan Zee - zuidoostelijk duingebied meerder waarnemers
11okt 1ex. NHD - Zweefvliegveld Mark Res
11okt 1ex. NHD - Vogelwater Hans Schekkerman Foeragerend in berkjes
11okt 1ex. NHD - Terrein Bakkum Hans Schekkerman
12okt 1ex. Wijk aan Zee – z/o duingebied Merijn Salverda Met wat tjiffen
14okt 1ex. NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg "Ongeringd exemplaar."
15okt 1ex. NHD - Hoefijzermeer Mark Res "zonder ringen"
15okt 1ex. IJmuiden - Havens & Sluizen M. v. Oss, P. Links, D.Drukker
15okt 1ex. NHD - Vogelduin Lonnie Bregman
15 okt 2ex.NHD - Terrein Castricum M. Res waarschijnlijk ook nog derde
17okt 1ex. NHD - Zweefvliegveld Mark Res
17okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Guido Keijl "Luid roepend"
17okt 1ex. NHD - Terrein Heemskerk Danny Bregman
18okt 1ex. Wijk aan Zee - zuidoostelijk duingebied Merijn Salverda
19okt 1ex. NHD - Infiltratiegebied B. v. Opstal "Ringvangst VT Castricum"
20 okt 1ex. NHD - Zuidernollen R. Altenburg "Naast fietspad, geen tape!"
20 okt 1ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg, Guido Keijl
25okt 1ex. Heemskerk Hans Groot
27 okt 2ex.NHD - De Krim L. Knijnsberg "1x links+1x rechts van fietspad."
28okt 1ex. NHD - De Krim Jaap Groenhof, Luc Knijnsberg
Op VRSCastricum in totaal 47 Bladkoninkjes gevangen; op 11/10 9 exx.
Raddes Boszanger
6 okt 1ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum
Siberische Tjiftjaf
15okt 1ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin P. Links, M. v. Oss, D. Drukker, P.
d. Lange
VRS Castricum in totaal 8 gevangen
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Vuurgoudhaan 58 x van 82 exemplaren waarvan merendeel in november
Baardman
12 okt 6ex. Uitgeest - Dorregeesterpolder Hans Schekkerman , Henk van
der Leest
15 okt 8 ex. NHD - Infiltratiegebied Mark Res
18 okt 4 ex. NHD - Zuidernollen VRS Castricum
5 nov 7 ex. Akersloot - Hempolder Onno Steendam en Jelle Abma
24 nov 1ex. Akersloot - Hempolder Marian van leeuwen
14 dec 1ex. Uitgeest - Dorregeesterpolder Ruud Altenburg
Buidelmees
12 okt 3 eerste kalenderjaar vangst VRS Castricum
23 nov 1ex. overvliegend n/o NHD – Infil. R. v/d Vliet 5x roepend
28 nov 1ex NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg

Turkestaanse Klauwier

Foto: Hans Schekkerman

Turkestaanse Klauwier
Op 13 nov gevangen op VRS Castricum. Hierna tot en met 13 november in
de buurt van het Hoefijzermeer aanwezig.
Klapekster
vanaf 18/10 tot eind 2014 gezien in de volgende gebieden NHD –
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Geversduin, - Hazenduin, - Hoefijzermeer, - Infiltratiegebied, - Terrein
Bakkum, - Terrein Castricum, - Vogelduin, - Vogelwater en Zuidernollen
Bonte Kraai
20 okt 1ex. NHD - Infiltratiegebied Piet Admiraal
Frater
11 nov 2ex -> Z NHD - Vogelduin Lonnie Bregman
17 nov 10ex. -> Z NHD - Vogelduin R. Altenburg, L. Bregman "Stuk of 10."
Kruisbek
4okt 1ex. NHD - Vogelduin Ruud Altenburg
5 okt 15ex. NHD - Karpervijver Ronald Sunnotel
18 okt 7ex. NHD - Terrein Castricum Lonnie Bregman
25okt 1ex. NHD - Terrein Heemskerk Ruud Altenburg
14 nov 2ex NHD - Vogelduin Ruud Altenburg
17 nov 1ex. NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
23 nov 1ex. NHD - Infiltratiegebied Sander Schagen
Appelvink
5 okt 4ex. Castricum Hans Schekkerman
10 okt 2ex.Heemskerk Hans Groot
25 okt 1ex. NHD - Vogelwater Hans Schekkerman
25 okt 3 Heemskerk Ruud Altenburg
27okt 1ex. Castricum Hans Schekkerman
31 okt 4 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Merijn Salverda "7:35 - 9:20"
2 dec 1ex. NHD - De Krim Luc Knijnsberg "Foeragerend op veldesdoorn"
5 dec 1ex. NHD - De Krim Luc Knijnsberg
IJsgors overvliegende ijsgorzen werden gezien en/of gehoor op:
2okt 1ex. NHD - Hazenduin Guido Keijl
5okt 1ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin Marijn Prins ea
12okt 1ex. NHD - Terrein Bakkum Mark Res & Ruud Altenburg
18okt 1ex. NHD - Vogelduin Hans Kuperus, Lonnie Bregman
31okt 1ex. NHD - Vogelduin Hans Schekkerman "7-9h"
4 nov 2ex NHD - Vogelduin Lonnie Bregman
17 nov 1ex. NHD - Vogelduin Luc Knijnsberg
Sneeuwgors
12 okt 2ex.Wijk/Z - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg H. Schekkerman
20 okt 1ex. NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
20 okt 1ex. IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk
22 okt 4ex. NHD - Hazenduin Jos Vroege
22 okt 4ex. Wijk aan Zee - zeereep en strand Tom van Noort
22/13 okt 4ex. NHD - Terrein Castricum Jos Vroege
5 nov 3 NHD - Terrein Bakkum Bob van Duin "Invallend en foeragerend”
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9 nov 1ex. IJmuiden - Hoogovens e.o. Edwin Schuller , Irene Schuller
11 nov 1ex. NHD - Vogelduin Lonnie Bregman
17 nov 1ex. NHD - Vogelduin Lonnie Bregman
18 nov 2ex NHD - Terrein Castricum Ronald Stolk
22 nov 1ex. NHD - Terrein Bakkum Mark Res, Ruud Altenburg
24 nov 6ex. NHD - Zuidernollen Guido Keijl, R. Altenburg, Dirk van Mourik
1 dec 1ex. NHD - Zuidernollen Ruud Altenburg
4 dec 2 IJmuiden - Havens & Sluizen VWG Zuid-Kennemerland
26 dec 1ex. NHD - Zuidernollen L. Heemskerk
LEZINGEN & EXCURSIES – 2de kwartaal 2015
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Let op: de Algemene Ledenvergadering vindt voortaan plaats in
dorpshuis ‘de Kern’, Overtoom 15, 1901 EW Castricum.
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring.
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website.
Zondag 29 maart: Dagexcursie Brabantse Biesbosch. Met kans op
Zeearend en Cetti’s zangers.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
Let wel: we maken enkele flinke wandelingen!
Zaterdag 11 april: Dagexcursie ‘(Landgoed-)bossen op de Veluwe, en
oostelijker’. Met kans op Zwarte-, Middelste Bonte- en Kleine Bonte
Specht, Taigaboomkruiper en Raaf.
Excursieleider: Robert Ketelaar (van Natuurmonumenten).
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
Woensdag 15 april: Algemene Ledenvergadering.
Let op: in afwijking van eerdere aankondiging vindt de ALV plaats in
dorpshuis ‘de Kern’, Overtoom 15, 1901 EW Castricum.
Aanvang: 20.00 uur.
Na de pauze volgt een lezing van Hans Schekkerman: ‘Vinkenbaan
Castricum - meer dan 50 jaar vogels vangen voor hobby en wetenschap’.
Deze lezing was eerder gepland voor de ALV van nov-2014, kon toen niet
doorgaan door technische oorzaken.
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Zondag 26 april: ‘Groene Jonker, Ruygenborg en (evt.) de Haeck’.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 15.00 uur.
Za 9 t/m za 16 mei: Weekexcursie ‘Polen’.
Excursieleider(s): Arend de Jong (met Kees Roselaar).
Deze excursie is volgeboekt.
Zaterdag 30 mei: (Auto-)dagexcursie ‘Texel’.
Excursieleider: Hans Stapersma.
Vertrek station Castricum: (precies!) 6.15 uur; tot ca. 18.00 uur.
Zondag 21 juni: Excursie ‘Waterland en Kinseldam’. Met waarschijnlijk
Zwartkopmeeuwen.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 14.00 uur.
Vrijdag(-avond) 16 okt t/m zondag 18 okt: weekend Vlieland.
In het najaar gaan we een weekend naar Vlieland om aldaar de vogeltrek
te beleven. Dit alles onder leiding van Huub Huneker. We verblijven in
hotel ‘de Veerman’. Er kunnen max. 12 deelnemers mee. De kosten (incl.
verblijf, overtocht, fietshuur, maar excl. avondeten) bedragen ca. € 140,per persoon. Aanmelding kan plaatsvinden van 10 april tot 30 april via
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl, of bij Renie van der
Werf (072-5337078). Er zal t.z.t. een aanbetaling worden gevraagd.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Juli of aug: Ad hoc avondexcursie ‘Nachtzwaluwen’. Zodra de omstandigheden gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-emailkring.
Augustus:

Ad hoc excursie ‘Ondergelopen bollenveldjes (doelsoort
Lachstern) en/of Wieringen’. Zodra de omstandigheden
gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-emailkring.

Za 22 aug: Dagexcursie ‘Lauwersmeer’, o.l.v. Hans Stapersma.
Zo 13 sept: Dagexcursie ‘Blauwe Kamer, Ooijpolder en Gelderse Poort’,
o.l.v. Bart Korf.
Wijzigingen Ledenbestand
Dhr. B. de Vries
Jeugdleden:
Willem Lagrand
Gertjan Teeling
56

Gees Göhl

Italiëlaan 63

1946 CB Beverwijk

Ringvaart 33
Haverkamplaan 42

1948 PG Beverwijk
1911 LK Uitgeest
De Winterkoning 50 (2)

