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Hans Stapersma
Als ik dit schrijf is net de vogelgriep weer eens uitgebroken in Nederland.
Uiteraard wijzen alle “getroffenen” direct naar de trekvogels als de in hun
ogen meest waarschijnlijke boosdoeners. Geen woord over de uiterst
eenzijdige en kwetsbare wijze waarop het pluimvee gefokt wordt, waarbij
die beesten weinig of geen enkele weerstand tegen ziektes en infecties
kunnen ontwikkelen. Gesteld wordt dat zelfs één besmette muis die kans
ziet de stallen in te komen, kan zorgen voor besmetting van de hele
pluimveestapel in die stal. Mijn vraag: is dit een ‘sustainable’ situatie ? Is
het terecht en ook doenlijk om vogeltrek te willen verhinderen met het doel
vogelgriep verspreiding tegen te gaan – ik dacht van niet. De pluimvee
sector zou er veel beter aan doen de enorme fysieke kwetsbaarheid van
hun ‘product’ te verminderen. Iets vergelijkbaar onredelijks is het enorme
geklaag van boeren en zelfs de luchtvaart over de steeds maar toenemende aantallen ganzen en eenden, zeker in onze provincie. De gekozen
aanpak voor het “probleem” is er een van verstoren, schieten, vergassen
en doden van jongen al dan niet met een formele ontheffing van de Flora
en Faunawet. Er wordt niet of nauwelijks gekeken naar wat hier de onderliggende oorzaak is van het “probleem”, namelijk het verbouwen van zeer
grote oppervlakken uitermate smakelijk en snelgroeiend gras in monocultuur, dat eenden en ganzen aantrekt als een magneet en hen ertoe
brengt ook te willen overzomeren. Deze twee voorbeelden laten zien hoe
belangrijk het is dat er Vogelwerkgroepen bestaan als de onze, en dat we
ook op provinciaal en landelijk niveau georganiseerd zijn. Daardoor
kunnen we, vaak op basis van eigen langlopend onderzoek, een tegengeluid laten klinken om de natuur, onze vogels, een beetje te helpen, te
verdedigen en te beschermen want de economische belangen van de
mensheid kennen weinig mededogen als de natuur letterlijk of figuurlijk in
de weg loopt. Het belang van onderzoek en de documentering daarvan en
de alertheid en kennis om te reageren bij bedreigingen is groot. Het
allerbelangrijkste zijn echter al die vrijwilligers en leden van onze Vogelwerkgroep die dit werk – en ook vele andere activiteiten - steeds met veel
plezier en grote inzet doen, in wat voor vorm dan ook. Uw lidmaatschap
van onze Vereniging laat uw betrokkenheid zien bij de natuur en uw directe
leefomgeving. Het Bestuur wenst u allen een gelukkig, voorspoedig,
gezond en vogelrijk 2015 toe en hoopt dat u weer volop zult genieten van
uw hobby: vogels !
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Wist je dat…
Jan Zweeris


















Het nest van de Huiszwaluw een heus bouwwerk is. Zowel het
mannetje als het vrouwtje verzamelt kleibolletjes met een vrij hoog
kleigehalte.
Het nest verstevigd wordt met grasjes en strootjes, net zoals wij dat
doen met metalen staven om gewapend beton te maken.
De binnenkant afgelijmd wordt met zachter materiaal.
Het degelijke nesten zijn en het hergebruik van nestmateriaal zeer
hoog is.
Het voor de Huiszwaluw dus absoluut noodzakelijk is dat er in de
omgeving (liefst binnen 200 meter) geschikte bouwmaterialen
beschikbaar zijn, zoals klei, leem, of andere modderige substanties.
Als er geen bouwmateriaal is, er ook geen nesten zijn en geen
zwaluwen die broeden.
Er geen broedende Huiszwaluwen voorkomen in de Hollandse
duingebieden, de centrale Hoge Veluwe, Vlieland, gedeelten van de
Utrechtse Heuvelrug en delen van N- Groningen, en Flevoland.
Huiszwaluwen kolonievogels zijn, die graag in groepsverband nestelen
en leven.
Kunstnesten ook uitkomst kunnen bieden. Bij voorkeur aan de noord of
noordoost zijde een aantal nesten bij elkaar.
Verlaten nesten na de broedtijd schoongemaakt moeten worden of met
Ectospray behandeld worden tegen parasieten. Ook tussen de
broedrondes.
Ze zo in korte tijd twee of zelfs drie broedsels groot brengen.
Als kuikens ongeveer 14 dagen oud zijn, ze zelf over de rand van het
nest poepen.
Als volksnaam hebben: Witte Poepje
Predatie van nesten door Grote Bonte Spechten, Eksters, Gaaien.
Rans- en Kerkuil ‘s nachts op piepende jongen plaats vinden.
Sperwer, Bosuil, Kok- en Stormmeeuw net uitgevlogen jongen en
afgematte volwassen Huiszwaluwen te grazen nemen.
Muggen plaatselijk het hoofdmenu vormen. Ook vliegen, vliesvleugelen, bladluizen, kevers en vlinders op het menu staan.
Jachtvluchten met opengesperde snavel uitgevoerd worden en met
abrupte koerswijzigingen.

Gegevens uit de Sovon Nieuwsbrief en “Het Vogeljaar”
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Zintuigen van vogels: de tastzin
Rien Burger
Zoals bij de mens de tastzin vooral in de mond en de vingers zetelt, zo is
de snavel van de vogel het orgaan waarmee de structuur, de hardheid, de
vorm van het voedsel wordt afgetast. In de snavel zijn afhankelijk van de
vogelsoort, talloze tastreceptoren aanwezig. Bij aanraking geven deze een
signaal naar de hersenen en zo weet de vogel waarmee hij/zij te maken
heeft. Behalve in de snavel vindt je ook wel tastreceptoren op andere
plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld bij de haarveren. Haarveren zijn
dunne, stevige veren, die zich op bepaalde plaatsen bevinden en
waarschijnlijk, net als de snorharen van bijvoorbeeld ratten en katten,
dienen om te voorkomen dat ze in donker tegen obstakels botsen.
Bij bepaalde vogels, zoals wadvogels en Houtsnippen bevinden de
tastorganen zich in de punt van de snavel. De Nederlandse ornitholoog
Theunis Piersma heeft aangetoond dat de gevoeligheid van de snavelpunt
zo groot kan zijn dat Kanoetstrandlopers in staat zijn om de respons van
de drukgolf die zij creëren als zij de snavel in het wad steken, te gebruiken
om harde voorwerpen zoals schelpen, op te sporen.
De tastzin speelt ook een rol bij het sociale contact tussen vogels. Niet
alleen bij de paring raken vogels elkaar aan, maar ook bij het elkaar
besnuffelen van kop en nek; zeg maar “koppie-krauw”. Dit wordt door
ornithologen “alloprenen” genoemd. Dit alloprenen heeft twee functies: het
verwijderen van parasieten op plaatsen waar de vogel zelf niet bij kan
zoals kop en nek en het seksueel gestuurde contact tussen mannetjes- en
vrouwtjesvogels. Alloprenen ziet men veel bij kolonievogels waar het
verwijderen van teken belangrijk is. Dat andere alloprenen kennen we
vooral van duiven (tortelduifjes!), kraaiachtigen en vinken. De vraag roept
zich op of het vrijen van vogels zo ver kan gaan dat er sprake is van een
orgasme. Tot nu toe is dat volgens de schrijver slechts bij het mannetje
van de Roodsnavelbuffelwever uit Afrika vastgesteld.
Nogmaals: de Wespendief in de duinen tussen Camperduin en Wijk
aan Zee
Jos Vroege
Inleiding
Een aantal jaren geleden beschreef ik in ‘De Winterkoning’ (Vroege,
2012a) en ‘De Takkeling’ (Vroege, 2012b) de vestigingsgeschiedenis van
de Wespendief in het Noord-Kennemerlands Duin. In ‘De Takkeling’ werd
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die geschiedenis als volgt samengevat: ‘In 1992 ontdekten twee twaalfjarige jongens bij Bakkum1, in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan
Zee (7189 ha), het nest van een Wespendief, het eerste nest ooit in deze
regio. In 1995 werd op vrijwel dezelfde plek het eerste succesvolle broedgeval vastgesteld. Pas in 2002 werd een tweede succesvol nest gevonden
bij Bergen. In de tussenliggende jaren was sprake van 0-3 territoria van de
Wespendief, maar nooit van een succesvol broedgeval. Vanaf 2004
worden jaarlijks 1-3 succesvolle broedgevallen vastgesteld en nam het
aantal territoria geleidelijk toe tot 4-6 in 2009-2011. Tussen 1992 en 2011
werden op 17 succesvolle nesten (15x in een den, 2x in een eik) in totaal
26 jongen groot gebracht. Vijf keer werden voor half augustus uitgevlogen
jongen waargenomen (tenminste 6), maar werd het nest niet gevonden.
Twee keer werd predatie van een volwassen Wespendief vastgesteld,
waarschijnlijk door een Havik’.

Adult vrouwtje Wespendief, ‘Papenberg’ (Cas), 2-8-’14

Foto: Jos Vroege

In de (Engelstalige) samenvatting van het artikel in ‘De Takkeling’ werd ten onrechte gesproken over een
eerste nest en een eerste succesvol broedgeval bij Bergen (Vroege, 2012b).
1

4
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Bovengenoemd artikel leidde binnen de Roofvogelwerkgroep NoordKennemerlands Duin tot discussie over hoe de waarnemingen van jonge
Wespendieven ‘zonder nest’ te interpreteren. De uitkomsten van deze
discussie zijn te vinden in dit artikel. Behalve de herziene resultaten over
de periode 1992-2011 worden ook de resultaten over 2012 en 2013 gepresenteerd. Tenslotte wordt stil gestaan bij de vraag hoe de verschillen in de
aantallen succesvolle broedgevallen van de Wespendief tussen de verschillende deelgebieden van het Noord-Kennemerlands Duin te verklaren.
Zekere, waarschijnlijke en mogelijke broedgevallen
Aan het einde van het artikel in ‘De Takkeling’ was, behalve deze
samenvatting, ook een bijlage te vinden met daarin een “Overzicht van het
voorkomen en broedsucces van Wespendieven in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee in 1992-2011”. Daarin werd onderscheid
gemaakt tussen ‘zekere broedgevallen’ (nest met succesvol uitgevlogen
jongen), ‘waarschijnlijke broedgevallen’ (geen nest gevonden, wél jongen
waargenomen vóór 11 augustus) en ‘mogelijke broedgevallen’ (geen nest
gevonden, wél jongen waargenomen tussen 11 en 15 augustus). De
‘mogelijke broedgevallen’ zijn gebaseerd op waarnemingen na de
datumgrens (10 augustus) en niet noodzakelijk op waarnemingen van
“jongen met onvolledig uitgegroeide staart- of slagpennen, die zich alleen
over een zeer korte afstand verplaatst kunnen hebben”. Daarom zijn dit,
uitgaande van de SOVON-criteria (Van Dijk & Boele, 2011), geen
nestindicerende waarnemingen. Waarom in deze bijlage dan toch
‘mogelijke broedgevallen’ opgenomen? Dat heeft te maken met een
waarneming van Arnold Wijker op 14 augustus 2007 en met de wijze
waarop daarmee in het verslag van de Roofvogelwerkgroep NoordKennemerlands Duin werd omgegaan (Levering, 2007). Op de grens van
de gebieden Bakkum-Egmond en Castricum werden toen “twee adulte
Wespendieven met twee jonge exemplaren” waargenomen. Naar
aanleiding van deze waarneming, en eerdere waarnemingen in dit gebied
van adulte vogels, werd door ons geconcludeerd dat de Wespendief ook in
gebied Bakkum-Egmond succesvol had gebroed.
Behalve in 2007 werden, zo bleek uit bovengenoemd artikel, in de duinen
tussen Camperduin en Wijk aan Zee ook in andere jaren jonge
Wespendieven waargenomen die niet met een nest in verband konden
worden gebracht. In drie gevallen - in 1995 in gebied Bakkum-Egmond, en
in 1997 en 2002 in gebied Bergen - ging het daarbij om waarnemingen
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vóór 11 augustus en dus om ‘waarschijnlijke succesvolle broedgevallen’. In
één geval - in 2001 in gebied Bakkum-Egmond - ging het daarbij om een
waarneming tussen 11 en 15 augustus, en dus om een ‘mogelijk succesvol
broedgeval’. Anders dan in 2007 werd in de verslagen van de
roofvogelwerkgroep op basis van die waarnemingen echter niet
geconcludeerd dat sprake was geweest van een succesvol broedgeval.
Was die conclusie wel getrokken dan zou in 2001 en 2002 bovendien
sprake zijn geweest van een extra territorium.
Jongen waargenomen in de tweede helft van augustus
In het verslag van de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin uit
2013 werden de bovengenoemde inconsistenties gecorrigeerd (Levering,
2013). Naar aanleiding van een waarneming op 23 augustus 2013 in
gebied Bakkum-Egmond werden de door ons gehanteerde criteria om bij
de Wespendief van een succesvol broedgeval te spreken verder
andermaal aangepast. Arjen Dekker en Peter Mol zagen die dag aan de
rand van het Doornvlak een juveniele, vliegvlugge Wespendief. “Het lijkt er
hiermee sterk op dat er toch een wespendief in ons gebied gebroed heeft,
al weten we uiteraard nooit zeker van hoever dit jong is gekomen”, zo
schreef Peter in zijn e-mail aan andere leden van de roofvogelwerkgroep.
Bijlsma (1998) geeft aan dat “zelfstandig foeragerende” jongen in de derde
decade van augustus doortrekkers kunnen zijn. Binnen de
roofvogelwerkgroep besloten we echter dat we voortaan “zonder
nestvondst toch een succesvol broedgeval rekenen als er in het gebied
vóór 1 september een pas uitgevlogen jong wordt waargenomen en er ook
vooraf al aanwijzingen waren van een territorium” (Levering, 2013). Met
terugwerkende kracht werd die wijziging ook toegepast op de eerdere
jaren. De voorwaarde dat er ook vooraf al aanwijzingen moeten zijn van
een territorium werd bij die correctie meteen met voeten getreden: ook bij
de gevallen uit 2001 en 2002 werd geconcludeerd dat sprake was geweest
van een succesvol broedgeval. In de desbetreffende jaren werd bovendien
een extra territorium toegevoegd.
In mijn artikel over de Wespendief in de duinen tussen Camperduin en
Wijk aan Zee is één waarneming opgenomen van een juveniele
Wespendief in de tweede helft van augustus. Dat is een door Dook Vlugt
(2010) in ‘De Kleine Alk’ beschreven waarneming van een “onvolwassen
exemplaar met op de kop en op een vleugel stukjes dons”, tussen 21 en
28 augustus 1994 in gebied Bergen. In de verslagen van de
6
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roofvogelwerkgroep van de afgelopen jaren zijn ook nog andere
waarnemingen van juveniele Wespendieven in de tweede helft van
augustus te vinden: een waarneming op 20 augustus 1995 van een adulte
en een juveniele vogel in gebied Schoorl (Levering & Vlugt, 1995),
waarnemingen op 16, 18 en 23 augustus 1998 van tenminste één
juveniele Wespendief, al dan niet in aanwezigheid van adulte vogels in
gebied Schoorl (Knijnsberg e.a., 1998; Vlugt, persoonlijke mededeling), en
een waarneming op 23 augustus 2000 van een juveniele vogel in het bijzijn
van roepende adult(en), waarschijnlijk ook in gebied Schoorl (Dekkers,
2000). Uitgaande van onze nieuwe criteria moet ook in die jaren sprake
zijn geweest van succesvolle broedgevallen. Die succesvolle broedgevallen zijn in het verslag van de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin uit 2013 echter nog niet opgenomen (Levering, 2013).
(Herziene) resultaten voor de periode 1992-2013
In de bijlage bij dit artikel worden de herziene resultaten over de periode
1992-2011 gepresenteerd. Daarnaast zijn in deze bijlage ook de resultaten
van 2012 en 2013 opgenomen. In 2012 werden in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee vijf territoria van de Wespendief vastgesteld
en werden twee succesvolle nesten gevonden. In 2013 werden vier
territoria van de Wespendief vastgesteld en werd één succesvol nest
gevonden. Al deze nesten waren gebouwd in een den. Predatie van een
volwassen Wespendief werd in 2012 en 2013 niet vastgesteld. In 2012
mislukte in gebied Bergen wel een nest in de eifase. Onder het nest,
waarop in 2011 een succesvol broedgeval had plaatsgevonden, werden
uitwerpselen van een Boommarter aangetroffen. Op 11 juli 2012 werd naar
het nest geklommen: “In het nest een koud ei van Wespendief op nog vers
groen blad. Onder de laag ouder blad de resten van een ander ei.” Ook in
het nest werden uitwerpselen van een Boommarter gevonden. “Hoe is dit
alles te verklaren?” (Levering, 2012; 2013).
Wat bij nadere bestudering van de bijlage opvalt, is dat in de periode 19922002 twee succesvolle nesten werden gevonden en acht keer jonge
Wespendieven werden waargenomen zonder dat een nest werd
vastgesteld. In de periode 2003-2013 werden maar liefst 18 succesvolle
nesten gevonden en werden slechts twee keer jonge Wespendieven
waargenomen zonder dat een nest werd vastgesteld. Als in de periode
1992-2002 jonge Wespendieven werden waargenomen maar geen nest
was gevonden, gingen wij er vanuit dat van een succesvol broedgeval
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geen sprake was. Als in de periode 2003-2013 jonge Wespendieven
werden waargenomen maar geen nest was gevonden, gingen wij er vanuit
dat van een succesvol broedgeval wél sprake was. In beide jaren werden
de gebruikte criteria daartoe verruimd. Het is net alsof in de periode 2003–
2013, toen succesvolle nesten van de Wespendief in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee inmiddels wat 'gewoner' waren geworden, wij
als roofvogelonderzoekers het waarnemen van jonge Wespendieven
zonder dat een nest werd gevonden niet meer konden verdragen 2.
Alle jonge Wespendieven die vóór 1 september werden waargenomen en
die niet met een bekend nest in verband konden worden gebracht, zagen
wij in de gebieden Schoorl (3x), Bergen (3x) en Bakkum-Egmond (4x).
Succesvolle nesten waren, behalve in de gebieden Schoorl (10x), Bergen
(2x) en Bakkum-Egmond (4x), ook te vinden in de gebieden Castricum (3x)
en Heemskerk (1x). Van de waarnemingen van jonge Wespendieven
‘zonder nest’ in gebied Bakkum-Egmond werden er twee gedaan in de
periode 1992-2002 en twee in de periode 2003-2013. Van de
waarnemingen van jonge Wespendieven ‘zonder nest’ in de gebieden
Schoorl en Bergen werden er zes gedaan in de periode 1992-2002 en
geen een in de periode 2003-2013. Ook dat is opvallend.
Hoe een en ander te verklaren? In de gebieden Schoorl en Bergen samen met gebied Wimmenum het noordelijk deel van het NoordKennemerlands Duin - is vanaf 2003, met uitzondering van dat eerste jaar
(toen net als in 2012 in gebied Bergen een broedgeval in de eifase
mislukte), ieder jaar sprake van tenminste één succesvol nest van de
Wespendief. Als er jonge Wespendieven werden gezien, zullen die al snel
met dat nest in verband zijn gebracht. Dat kan uiteraard ook ten onrechte
zijn geweest! In de gebieden Bakkum-Egmond, Castricum en Heemskerk samen het zuidelijk deel van het Noord-Kennemerlands Duin - ontbraken
succesvolle nesten van de Wespendief in 2003, 2004, 2006, 2007 en
2013. Als in die jaren jonge Wespendieven werden gezien, was er anders
dan in het noordelijk deel van ons gebied geen nest waarmee die in
verband konden worden gebracht.
Verklaringen voor verschillen tussen deelgebieden
In het noordelijk deel van het Noord-Kennemerlands Duin, en dan met
2

Voor alle duidelijkheid: met de verruiming van die criteria ben ik het volledig eens!
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name in gebied Schoorl, werden in de periode 2003-2013 vaker
succesvolle nesten vastgesteld dan in het zuidelijk deel van het NoordKennemerlands Duin. Dat zou kunnen betekenen dat dit deel van het
duingebied voor de Wespendief meer geschikt is. Behalve met de
geschiktheid voor de Wespendief, zou het groter aantal succesvolle nesten
in het noordelijk deel van ons gebied echter ook kunnen samenhangen
met het feit dat nesten van de Wespendief in het bosgebied in de
Schoorlse duinen gemakkelijker te vinden zijn. Tenslotte zouden de
gevonden verschillen kunnen worden verklaard door het feit dat in de
afgelopen jaren in het noordelijk deel van het Noord-Kennemerlands Duin
beter naar nesten van Wespendieven is gezocht.
Beter naar nesten gezocht?
Zoeken naar nesten van Wespendieven betekent: systematisch karteren in
juli en augustus, vanaf een hoog punt, met speciale aandacht voor
prooidragende vogels (Bijlsma, 1998). Hoge punten zijn voor een deel van
de wespendiefonderzoekers boomtoppen (Bijlsma, 2012). In de duinen zijn
voor het onderzoek naar Wespendieven echter ook andere hoge punten
beschikbaar: duintoppen. Waarschijnlijk zijn door de onderzoekers in de
gebieden Schoorl en Bergen in de afgelopen jaren in de maanden juli en
augustus vanaf ‘De Fuik’ en andere hoge duinen in hun gebied meer uren
besteed aan het waarnemen van Wespendieven dan in de gebieden
Bakkum-Egmond, Castricum en Heemskerk. Daarbij werden regelmatig
voedselvluchten waargenomen. Bij het vinden van zes van de zeven
locaties in de gebieden Schoorl en Bergen waar door de Wespendief
succesvol werd gebroed, speelde het waarnemen van voedselvluchten
een belangrijke rol. Alleen in 2009 was dit niet het geval: toen werd in
gebied Schoorl al op 25 mei een nieuw nest van de Wespendief ontdekt
(Vlugt & De Reus, 2002; Levering, 2004; 2007; 2009; 2010; 2011; 2012;
Klaij, persoonlijke mededeling).
In de gebieden Bakkum-Egmond, Castricum en Heemskerk werden de
afgelopen jaren maar zelden voedselvluchten waargenomen3. Slechts één
3

Zelf kan ik mij vanaf 2000 slechts twee gevallen herinneren. De eerste keer was op 2 augustus 2010 in
gebied Castricum. Toen zag ik vanaf ‘De Papenberg’ een vrouwtje Wespendief met een raat in haar poten
uit het bos omhoog komen en daarmee linea recta naar gebied Bakkum-Egmond vliegen. Daar was dat
jaar sprake van een bezet nest. De tweede keer was op 16 augustus 2012 toen ik ’s avonds door gebied
Bakkum-Egmond fietste en een Wespendief met een raat in de poten over ‘De Wei van Brasser’ zag
vliegen. Die voedselvlucht leidde de collega’s van gebied Bakkum-Egmond en mij de dag daarop
rechtstreeks naar het nieuwe nest.
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van die voedselvluchten, in 2012 in gebied Bakkum-Egmond, leidde tot de
vondst van een nest waar met succes werd gebroed. Van de andere vijf
locaties in het zuidelijk deel van het Noord-Kennemerlands Duin waar door
de Wespendief met succes werd gebroed, werden er vier gevonden in de
wintermaanden en één in het voorafgaande broedseizoen: eind juli 2007
werd in gebied Castricum een nest gevonden dat bekleed was met
bladeren. Dat nest werd echter pas in 2008 met succes gebruikt (Vroege,
2012a; 2012b). Het aantal locaties waar in de periode 1992–2013 door de
Wespendief met succes is gebroed, is in het zuidelijk deel van het NoordKennemerlands Duin overigens bijna net zo groot als in het noordelijk deel:
zes. Dat in de afgelopen jaren in het noordelijk deel van het NoordKennemerlands Duin beter naar nesten van Wespendieven is gezocht, kan
op grond van het aantal broedlocaties dus niet worden geconcludeerd.
Geschiktheid voor de Wespendief
Waarschijnlijker is dat het noordelijk deel van het Noord-Kennemerlands
Duin, en dan met name gebied Schoorl, meer geschikt is voor de
Wespendief. De duinen in de gebieden Schoorl, Bergen en Wimmenum
zijn heel anders van karakter dan de duinen in de gebieden BakkumEgmond, Castricum en Heemskerk. “Iets ten zuiden van Bergen ligt de
grens tussen de kalkrijke bodem van het Duindistrict en de kalkarme grond
van het Waddendistrict. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de flora en
fauna” (Levering, 2013). In de bossen op kalkarme grond, waaronder die in
gebied Schoorl, is de bodem minder sterk begroeid dan in bossen op
kalkrijke grond. Voor onderzoekers op zoek naar wespendiefnesten zijn
deze bossen gemakkelijker te doorzoeken. Voor Wespendieven op zoek
naar wespennesten geldt wellicht iets soortgelijks.
Gebied Schoorl is in het Noord-Kennemerlands Duin echter ook het
deelgebied met het grootste oppervlakte naaldbos: 832 ha. In de andere
vijf deelgebieden is in totaal slechts 673 ha naaldbos te vinden 4. Van al het
4

Hierbij is uitgegaan van de oppervlakten naaldbos die tot 2011 in de verslagen van de
Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin te vinden waren (Levering, 2010). Die oppervlakten zijn
gebaseerd op de situatie omstreeks 1990. Door branden (met name die in 2009-2011 in de gebieden
Schoorl en Bergen), het kappen van naaldbos door de beheerders van het duingebied (Staatsbosbeheer
en PWN) en de aantasting van naaldbos door natuurlijke oorzaken (honingzwam) zijn de oppervlakten
naaldbos sindsdien afgenomen. In het verslag van de roofvogelwerkgroep over 2013 is het oppervlakte
naaldbos in gebied Schoorl aangepast van 832 naar 706 ha en het totale oppervlakte naaldbos in het
Noord-Kennemerlands Duin daarmee van 1503 naar 1377 ha (Levering, 2013). Het oppervlakte naaldbos
in gebied Wimmenum was daarvoor al aangepast van 3 naar 1 ha en het totale oppervlakte naaldbos
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naaldbos in het Noord-Kennemerlands Duin (1505 ha) is ruim de helft
(55%) te vinden in gebied Schoorl. Van de 20 succesvolle broedgevallen
van de Wespendief waarbij een nest met jongen werd gevonden is precies
de helft (50%) te vinden in gebied Schoorl. Uitgaande van het beschikbare
oppervlakte naaldbos had, zoals ook uit de tabel valt af te lezen, in gebied
Schoorl sprake kunnen zijn van 11 succesvolle broedgevallen: 1,0 meer
dan in de periode 1992-2013 werd vastgesteld. In de gebieden Bergen en
Wimmenum komt het aantal succesvolle broedgevallen van de
Wespendief (vrijwel) perfect overeen met de voorspellingen op basis van
het oppervlakte naaldbos. In gebied Bakkum-Egmond was in de periode
1992-2013 sprake van 1,0 succesvol broedgeval meer, in gebied
Castricum van 1,6 succesvol broedgeval meer en in gebied Heemskerk
van 1,4 succesvol broedgeval mínder dan op basis van het oppervlakte
naaldbos kon worden voorspeld. De Pearson correlatie tussen het
oppervlakte naaldbos en het aantal succesvolle broedgevallen van de
Wespendief waarbij een nest met jongen is gevonden, is maar liefst .96.
Dat is, ondanks het geringe aantal ‘cases’ (n=6), statistisch significant
(p=.002)5.
Behalve 20 succesvolle broedgevallen waarbij een nest met jongen werd
gevonden, waren er in de periode 1992-2013 in het Noord-Kennemerlands
Duin ook 10 succesvolle broedgevallen waarbij vóór 1 september alleen
jonge Wespendieven werden waargenomen. Uit de tabel blijkt dat de
voorspellingen in dat geval minder goed zijn. De Pearson correlatie tussen
het oppervlakte naaldbos en het aantal succesvolle broedgevallen van de
Wespendief waarbij geen nest met jongen is gevonden, bedraagt .51 en is,
gezien het geringe aantal ‘cases’ (n=6), statistisch niet significant
(p=.307)6. Gek is dat echter niet: in gebieden met een succesvol nest van
daarmee van 1505 naar 1503 ha (Levering, 2011). Aangezien recente gegevens voor de overige gebieden
ontbreken, zijn bij de bovengenoemde voorspellingen de gegevens uit 1990 aangehouden.
5
Behalve met het oppervlakte naaldbos hangt het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief
waarbij een nest met jongen is gevonden ook sterk samen met het totale oppervlakte bos (r=.93, p=.007)
en het totale oppervlakte van de zes deelgebieden (r=.86, p=.027). Die hangen op hun beurt echter weer
sterk samen met het oppervlakte naaldbos (r=.95 en r=.83; p=.003 en p=.040). Het oppervlakte loofbos
hangt níet samen met het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief waarbij een nest met
jongen is gevonden (r=-.06). Het oppervlakte naaldbos is in dit verband dus cruciaal.
6
Het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief waarbij geen nest met jongen is gevonden,
blijkt het sterkst samen te hangen met het totale oppervlakte van de zes deelgebieden (r=.70; p=.119). Dat
is op zich begrijpelijk: hoe groter het deelgebied, hoe groter de kans op het zien van een jonge
Wespendief. De correlatie tussen het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief waarbij geen
nest met jongen is gevonden en het totale oppervlakte bos is van dezelfde orde van grootte als correlatie
met het oppervlakte naaldbos (r= .48, p=.334). Het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief
waarbij geen nest met jongen is gevonden, blijkt níet samen te hangen met het oppervlakte loofbos (r=.06, p=.906).
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de Wespendief, zoals in de afgelopen tien jaar in gebied Schoorl, kunnen
jonge Wespendieven die vóór 1 september werden waargenomen ten
onrechte zijn toegeschreven aan dat bekende nest. Verder zullen jonge
Wespendieven ‘zonder nest’ op het moment dat zij werden gezien zich niet
in de onmiddellijke nabijheid van het nest hebben opgehouden: het nest
was anders vast gevonden. Zij kunnen zich bij het verlaten van de directe
omgeving van het nest hebben verplaatst naar een ander deelgebied. Als
we er vanuit gaan dat jonge Wespendieven uit gebied Schoorl ook in
gebied Bergen kunnen zijn waargenomen, worden de voorspellingen op
basis van het oppervlakte naaldbos in het noordelijk deel van ons gebied al
aanmerkelijk beter. Ook bij de voorspellingen met betrekking tot het
zuidelijk deel van ons gebied is een dergelijke kanttekening mogelijk. Zo
vond de waarneming op 14 augustus 2007 van “twee adulte
Wespendieven met twee jonge exemplaren” plaats op de grens van de
gebieden Bakkum-Egmond en Castricum. Het succesvolle broedgeval
werd door ons destijds toegeschreven aan gebied Bakkum-Egmond. Het
valt echter niet uit te sluiten dat deze Wespendieven dat jaar toch in gebied
Castricum hebben gebroed (Vroege, 2012a; 2012b).

Gebieden

Werkelijk Voorspelling
N+J J
N+J
J

Hectare

%

Schoorl

832

55

10

3

11,0

5,5

Bergen
Wimmenum
BakkumEgmond

161
3

11
0

2
0

3
0

2,2
0,0

229

15

4

4

Castricum

106

7

3

Heemskerk

174

12

1

Totaal

1505 100

Verschil
N+J
J
min
2,5

1,1
0,0

min
1,0
min
0,2
0,0

3,0

1,5

1,0

0

1,4

0,7

0

2,4

1,2

1,6
min
1,4

2,5
min
0,7
min
1,2

20 10

20,0

10,0

0,0

0,0

1,9
0,0

Tabel: Het oppervlakte naaldbos in de deelgebieden van het NoordKennemerlands Duin, het werkelijke aantal succesvolle broedgevallen van
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de Wespendief waarbij een nest met jongen is gevonden (N+J) en waarbij
vóór 1 september alleen jongen werden gezien (J), het op basis van het
oppervlakte naaldbos voorspelde aantal succesvolle broedgevallen en het
verschil tussen het werkelijke en voorspelde aantal.
Conclusies
In de afgelopen decennia werden in de duinen tussen Camperduin en Wijk
aan Zee 20 succesvolle broedgevallen van de Wespendief vastgesteld:
twee in de periode 1992-2002 en 18 in de periode 2003-2013. Daarnaast
werden voor eind augustus 10 keer jonge Wespendieven waargenomen
zonder dat er een nest werd gevonden: acht keer in de periode 1992-2002
en twee keer in de periode 2003-2013. De Roofvogelwerkgroep NoordKennemerlands Duin gaat er thans vanuit dat ook in die gevallen sprake is
geweest van een succesvol broedgeval. Waarschijnlijk is in die eerste elf
jaar door de leden van de roofvogelwerkgroep - opgericht in 1994 - minder
intensief naar nesten van Wespendieven gezocht. Het is echter ook
mogelijk dat jonge Wespendieven die vóór 1 september werden waargenomen in de laatste elf jaar ten onrechte zijn toegeschreven aan een
bekend nest.
Het aantal succesvolle broedgevallen van de Wespendief in de zes
deelgebieden van het Noord-Kennemerlands Duin waarbij een nest met
jongen is gevonden, blijkt bijna perfect samen te hangen met het
oppervlakte naaldbos in deze zes deelgebieden (r=.96). Bij het aantal
succesvolle broedgevallen waarbij geen nest met jongen is gevonden, is
die samenhang begrijpelijkerwijs minder sterk (r=.51). Dat de Wespendief
vooral broedt in de deelgebieden met veel naaldbos is niet
verbazingwekkend: ook landelijk vertoont het broedgebied
“veel
overeenkomst met het voorkomen van naaldbos”, al is de Wespendief
daarvan niet afhankelijk (Bijlsma e.a., 2001). De beschikbaarheid van
naaldbos als foerageergebied lijkt daarbij belangrijker dan de
beschikbaarheid van een naaldboom als nestboom: in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee werd door de Wespendief in de periode
1992-2013 in twee van de 20 gevallen (10%) in een loofboom gebroed.
Uit onderzoek met GPS-dataloggers blijkt echter dat Wespendieven die
broeden in het zuidwesten en noordwesten van de Veluwe daar bij het
foerageren geen voorkeur vertonen voor naald-, loof- of gemengd bos. Als
deze Wespendieven in de Gelderse Vallei, het Randmeergebied of de
De Winterkoning 50 (1)

13

Flevopolders foerageren dan vertonen zij juist een voorkeur voor loof- en
niet voor naaldbos (Van Manen e.a., 2011). Foerageren buiten de Veluwe
doen deze Wespendieven echter niet in de periode voorafgaand aan de
eileg. Zij bevinden zich dan zelden verder dan 5 km van het nest, dat zich net als in de duinen - meestal in een naaldboom bevindt. Zou de
aanwezigheid van naaldbos voor Wespendieven dan met name in de
periode voorafgaand aan de eileg van belang zijn?
In het bos bij Vierhouten, waarover bij Van Manen e.a. (2011) relatief veel
informatie beschikbaar was, blijken Wespendieven het jongste én het
oudste loofbos bij het foerageren minder te gebruiken dan op basis van
toeval te verwachten zou zijn. Naaldbos blijkt naarmate het ouder wordt
juist vaker te worden gebruikt, zeker als dat bos ouder is dan 70 jaar. In
het Noordhollands Duinreservaat heeft de meeste aanplant met Zwarte
Den – de op de Veluwe dominante Grove Den is slecht bestand tegen het
kustklimaat – in de jaren dertig van de vorige eeuw plaatsgevonden (Roos,
2009). Toen het eerste succesvolle broedgeval van de Wespendief werd
vastgesteld, was dat bos dus ongeveer 60 jaar oud. Nu is dat bos
ongeveer 80 jaar oud. Dat de Wespendief zich begin jaren negentig in de
duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee heeft gevestigd, heeft
waarschijnlijk dus te maken met de leeftijd van het naaldbos. Of de
Wespendief in het Noord-Kennemerlands Duin inderdaad bij voorkeur in
naaldbos foerageert, en of dat alleen in de periode vóór de eileg of het
gehele broedseizoen het geval is, is niet bekend. Om die vragen te kunnen
beantwoorden zou ook in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee
bij Wespendieven onderzoek met GPS-dataloggers moeten worden
uitgevoerd.
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jongen werden gezien. Daarnaast wordt ook het aantal uitgevlogen jongen
vermeld, uitgesplitst naar het soort succesvol broedgeval. Bij de territoria wordt,
waar van toepassing, zowel het aantal uit het oorspronkelijke verslag van de
roofvogelwerkgroep, als het op basis van waarnemingen van jonge Wespendieven
‘zonder nest’ gecorrigeerde aantal vermeld. Cijfers die afwijken van de aantallen in
de bijlage bij het eerdere artikel (Vroege, 2012a; 2012b) worden vet weergegeven.

Succesvolle
broedgevallen
Jaren Territoria Nesten
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16

1
2
0,1
3
0
1
2
2
2
1,2
2,3
1
2
2
2
4
3
4
6
4
5
4

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
3
2
3
2
3
3
1

Aantal jongen

N+J

J1

J2

J3

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1
2
3
2
3
2
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

N+J J1 J2 J3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
4
2
2
4
4
3
3
4
2

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Triest
Arie Dekker & Vera Smeets
Woensdag 15 oktober 2014 kreeg ik rond de middag een telefoontje van
een jogger die ’s morgens rond 10 uur op het strand ten Noorden van de
strandopgang Noord wel 40 dode vogels op de vloedlijn (het was afgaand
tij) had gezien. Het zou gaan om vogels ter grootte van een lijster met een
licht gekleurde onderzijde. Reden genoeg om ons programma om te
gooien, rugzak met plastic zakken en latex handschoentjes mee te nemen
en naar het strand te gaan. Vanaf Strandopgang Noord zijn we rond 13:00
uur eerst naar het Noorden gelopen langs de hoogste hoogwaterlijn maar
daar vonden we niets. Vanaf Paal 43.000 terug gelopen langs de vloedlijn
en daar was het inderdaad raak. Het ene na het andere vogellijkje lag daar
in meer of mindere staat van ontbinding. Het ging inderdaad om lijsters:
vrijwel alle lijkjes waren van Koperwieken. Tussen paal 43.000 en 44.750
hebben we een rugzak vol ellende verzameld. Bij het thuis uitzoeken bleek
het te gaan om:
 79 resten van de Koperwiek die meestal bestonden uit een vleugelstel
met van die prachtige roodbruine oksels, maar soms ook waren er
vrijwel complete vogels;
 21 losse vleugels van een Koperwiek;
 9 staarten, enkele kopjes en wat losse poten van Koperwieken.
Totaal moet het dus zijn gegaan om minstens 90 individuen.
Behalve deze Koperwieken troffen we ook nog 4 Merels en 1 Sijs.
De grote vraag die we waarschijnlijk nooit met zekerheid zullen kunnen
beantwoorden is natuurlijk welk drama zich heeft afgespeeld. Omdat de
Luchtmacht, vanwege de vliegveiligheid, het luchtruim permanent met
radar op de aanwezigheid van vogels scant, heb ik navraag gedaan over
de situatie van de afgelopen dagen. In de nacht van 13 op 14 oktober was
er boven zee vogeltrek geweest die abrupt ophield bij de Noordelijke
(wadden)kust. Dit suggereert dat de vogels geen kracht meer hadden om
door te vliegen en als het ware uitgeput en “met de hakken over de sloot”
de oversteek hadden gehaald. Die nacht was er sprake van plotseling
opkomend slecht weer op de Noordzee met veel regen. Of uitputting,
onderkoeling door de regen of desoriëntatie een rol speelden weten we
niet maar getuige de vele dode vogels aan het strand heeft een flink deel
het niet gehaald. Deze kleine 100 vogels lagen op 1,75 Km kustlijn; als we
dat mogen extrapoleren, en aannemen dat lang niet alle slachtoffers
aanspoelen, zou er wel eens sprake kunnen zijn geweest van een echte
rampnacht waarin duizenden vogels de trek niet hebben overleefd.
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Rosse Franjepoot
Ronald Sunnotel
Deze vogel waargenomen op 5 november jl. langs de Zuidpier in IJmuiden.
De laatste tijd worden veel van deze vogels waargenomen.

Rosse Franjepoot

Foto: Ronald Sunnotel

Excursie Lauwersmeer, 23-08-2014
Femie de Jager
De hele week hadden we enorme regenbuien en ook vandaag waren de
vooruitzichten niet gunstig, maar acht mannen en een vrouw lieten zich
hier niet door weerhouden en hebben de hele dag genoten van de ruimte,
de uitgestrektheid, de weidsheid, de mooie wolkenluchten, vijf prachtige
regenbogen en natuurlijk van de vele vogels. Tevoren was de excursie
commissie geweest om voor te bereiden en tot de krenten in de pap
zouden kunnen behoren: Grauwe Vliegenvanger, Temminck Strandloper,
Grauwe Kiekendief, Grauwe Klauwier, Reuzenstern, Bosruiter en andere
steltlopers - spannend of wij dat ook zouden zien. We rijden weg met
prachtig zonnig weer en onderweg zien we al een Ooievaar.
18
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We beginnen aan de Frieslandkant in de Bantpolder: een grote groep
Goudplevieren vliegt gelijk weg. Gelukkig voor de niet zo snellen onder ons
blijven er aan de andere kant van de weg nog ongeveer 10 zitten. Verder
veel Grauwe Ganzen, een vlucht Brandganzen, Buizerd, 3 jonge Torenvalken spelen/oefenen langs de dijk, Gele Kwikstaart gehoord en Witte
Kwik gezien, Graspieper, ongeveer 10 Wulpen (Regenwulp?), 2 Oeverlopers en mannetje en vrouwtje Bruine Kiekendief. Bovenop de dijk aan de
wadkant zien we meer dan 100 Lepelaars, Wulpen, Bergeenden, Visdief,
vrouwtje Eidereend, 1 Steenloper, 3 Huiszwaluwen. Ik vind het uitzicht op
de Waddenzee altijd fascinerend met zijn weidsheid en de verschillende
stromingen in de zee. We zien Schiermonnikoog eerst in de zon, later ziet
het eiland zwart door de wolken. Maar … bij ons nog steeds droog! Aan de
Lauwersmeerkant zien we in het water en op de kant Krakeenden,
Kuifeenden, Blauwe Reigers, Aalscholvers, Gier- en Boerenzwaluwen,
Houtduif, 3 jonge Holenduiven in een dode boom zorgen aanvankelijk voor
wat verwarring, 2 Kleine en een Grote Mantelmeeuw (goed te vergelijken
nu), Meerkoet, Fuut, 2 Putters, heel ver weg een Zilverreiger en veel jonge,
mooi gespikkelde Spreeuwen.
Via Lauwersoog rijden we richting Jaap Deensgat. Onderweg zien we 10
Putters en bij een stop dichtbij het water veel Canadese- en Brandganzen,
Knobbelzwanen en, nu dichterbij, ong. 20 Lepelaars. En nu …worden we
overvallen door een hevige regenbui, maar de auto’s staan naast ons, dus
een schuilplek dichtbij. De bui duurt gelukkig niet lang. Bij het Jaap
Deensgat moeten we 800 m lopen naar de vogelkijkhut en volgens de iphone van Micha hebben we 40 min. om heen en weer te lopen en in de
hut te kijken voor de volgende bui komt. In de hut hebben we uitzicht op
ong. 40 jonge pinken die daar door de modder en het natte hoge gras
lopen, ertussen zien we 3 Gele Kwikstaarten. Tijdens de wandeling wijst
Hans ons eerst op ongeveer 40 Casarca eenden. Een prachtige eend met
zijn warme, roodbruine kleur, zwarte snavel en ogen en gele kop, bij de
mannetjes is hun kop scherp begrensd met een zwarte “halsring”. Lopend
horen we de Baardmannetjes , maar zien, ho maar! De baardmannetjes op
de TV komen ter sprake: een beetje saai. Verder veel Smienten, een groep
Rosse Grutto’s, 1 Slobeend, 20 Krakeenden, Kiekendief, Oeverzwaluw.
Een jonge Rietgors midden op het pad zorgt bij Femie, Jaap en Ed voor
verwarring, gelukkig weet Hans (bijna) alles. De 40 min. zijn al lang voorbij,
om ons heen zien we donkere wolken, maar bij ons blijft het droog. De
bedoeling was om vis te eten in Zoutkamp maar omdat het nog droog is,
gaan we liever door met vogelen. Via Zoutkamp naar de Hoge Zuidwal.
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Onderweg Turkse Tortel. Waar de weg dood loopt zien we 4 roofvogels
waarvan één Buizerd en één vrouwtje Bruine Kiek; een Grote Zilverreiger
vliegt prachtig zeilend voorbij. Verder naar de Kollumerwaard. De Baak is
een hoge vogelkijkhut, waarvan het bovenste deel als een roestbruin zeil
boven de begroeiing uitsteekt, wel ver, 1,5 km. lopen. Te ver voor Reni en
Arend, die moeten om 17.00 uur thuis zijn en zij nemen afscheid van ons.
Dat is heel jammer voor hen en ook voor Joop, die bij een te hoog hek de
“wacht houdt”. We staan stil om een Grauwe Klauwier te bewonderen en
dan zien we twee adulte Zee-arenden en een Reuzenstern, allebei redelijk
dichtbij. Wauw! Vanuit de hut kijken we neer op een soort “oerlandschap”,
tenminste zo ervaar ik deze wildernis met schots en scheef gegroeide
bomen, struiken en Schotse Hooglanders. We zien twee grote Zilverreigers.
De mooiste plek is voor het laatst bewaard: Ezumakeeg. Hier wachten
twee comfortabele banken met windscherm op ons. Eén hoge en haaks
hierop één lage bank met dit uitzicht: o.a. 4 Steltkluut, Kleine en Bonte
Strandloper, Bontbekplevier, Dwergstern, Visdiefjes met bedelende
jongen, Watersnip, Kemphaan en Grutto. We zitten fantastisch, de zon
schijnt en het wordt zelfs lekker warm. Maar de tijd dringt en Hans wil ons
nog een hut laten zien voordat we vis gaan eten. De volgende hut annex
theekoepel heet Sylkajut . Vanuit hier zien we 22 Bontbekplevieren, twee
Groenpootruiters, Reuzensterns en vier Kemphanen.
Het is genoeg, we hebben zoveel moois gezien. Dat gaan we vieren met
een heerlijke vismaaltijd in Dokkumer Nieuwe Zijlen. We zitten in een serre
met uitzicht op het water en de sluis. Helemaal tevreden en voldaan
nemen we hierna afscheid van Ed en Jaap en rijden met zijn vijven in de
auto van Hans terug. En pas op de terugweg komen de beloofde harde
regenbuien, maar worden we ook getrakteerd op prachtige regenbogen die
we helemaal “rond” kunnen bewonderen. Hans en excursiecommissie
nogmaals dank voor deze prachtige dag.
Excursie Noord Holland (omg. Den Helder), 14-09-2014
Joop Zuiderwijk
Bijna had ik deze excursie gemist en had er een andere naam bij dit
verslagje gestaan mits er iemand bereid gevonden zou zijn dit klusje te
klaren. De oorzaak was dat ik ditmaal niet met de auto gebracht werd maar
dat ik besloten had met de fiets te gaan en me op de afstand en de
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benodigde tijd een beetje verkeken had. Ik fietste via de Noordermaatweg,
mede om een kijkje te nemen wat voor vogelleven er daar zo in de vroege
ochtend te beleven zou zijn. Nu dat viel niet tegen. Veel Grauwe Ganzen
en eenden op het water, Kivieten langs de rand; een Lepelaar die met zijn
snavel door het water maaide en veel ganzen in het weiland aan beide
kanten van de weg. Enkele tientallen Canadese Ganzen en zo’n tachtig
Brandganzen die zo dicht bij de weg stonden dat ik eigenlijk af wilde
stappen om een foto te maken. Maar dat deed ik dus maar niet en maar
goed ook. Nu was ik nog op het nippertje op tijd - precies 08.00 uur
volgens de stationsklok - en waren de reeds aanwezige vier excursisten
bezig in te stappen. Met twee auto’s gaat het richting Alkmaar waar
excursieleider Sander Schagen ons bij Geestmerambacht staat op te
wachten. Telescoop op statief al in de aanslag. Hij heeft daar staan
uitkijken naar Zwarte Ibissen die daar waargenomen waren, maar tevergeefs. Wel twee Lepelaars (overigens niet door ons allen gezien) en twee
Knobbelzwanen (wel door ons allen gezien).
Langs Koedijk en een kort stukje het Noord Hollandskanaal slaan we een
zijweg in tot waar een stuk grond gebruikt wordt als stortplaats voor slib.
Op deze moddervlakte treffen we een Groenpootruiter in gezelschap van
twee heen en weer trippelende Witgatjes en een Oeverloper. Toch wel
frappant deze twee soorten die toch erg op elkaar lijken zo bij elkaar te
zien. Als we verder rondkijken komen zowaar toch drie Zwarte Ibissen
aanvliegen. Ze strijken neer in het gras en zijn zodoende voor ons aan het
oog onttrokken. Als we terug gaan naar de auto’s komen ze weer te
voorschijn in de lucht, waar ze enkele rondjes boven ons vliegen om
daarna weer achter enkele bomen te verdwijnen. Voor het volgende doel
moeten we zijn tussen Callantsoog en Groote Keeten en wel het
nollenland van Abbestede en Zandpolder. We komen daar via de
Rechtendijk, een zijweg van de N502. Er vliegen Putters rond, op een
draad zit een vrouwtje Roodborsttapuit en voor ons vlucht een vogel de
berm in: een Tapuit of een Paapje? We parkeren bij de boerderij met de
merkwaardige naam “Karnemelk plaats” in het centrum van dit
plassengebied met veel eenden. Met deze eenden is het helaas maar een
sombere en kleurloze bedoening ook omdat de belichting - dan weer
donker dan weer licht - te wensen overlaat. Desondanks herkennen we
toch in deze menigte: Slobeenden, Krakeenden, Wintertalingen en
verscholen in het groen enkele Watersnippen. Er vliegt er zelfs een over
evenals een aantal verlate Huiszwaluwen. Verder noteren we nog een
biddende Torenvalk en een Buizerd. Wilt u meer over dit gebied weten
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raadpleeg dan de nieuwe natuurgids van Landschap N.H – Beleef N.H. op
zijn mooist, pagina 31.
Terug naar de N502 en langs de duinen richting Den Helder. We parkeren
bij een duinopgang een behoorlijk stijl schelpenpad, lopen naar boven en
beklimmen even verderop de commandotoren van het voormalige schietterrein. Vanaf het platform is het duin en het lager gelegen binnenland
mooi te overzien. Dit deel van deze Noorderduinen is thans het gebied
waar de meeste Tapuiten, die ons land nog rijk is, voorkomen. Ook wij krijgen meerdere exemplaren van deze mooie vogel te zien in dit stukje toch
nog wel kaal landschap. En ook het konijn vertoont zich. Weer beneden
lopen we nog een eind verder in de hoop nog meer duinvogels te zien. De
vangst is beperkt: een Groenling, een Gekraagde Roodstaart, een
vliegende Sperwer, dat is het wel zo’n beetje. Mocht ik een soort vergeten
zijn, het zij zo.

Hondsbossche Zeewering
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Gezien het gevorderde tijdstip wordt besloten de overige aangekondigde
gebieden niet meer aan te doen en terug te gaan via de Hondsbossche
Zeewering en de Putten. Op de dijk lopen meer mensen dan er vogels op
de Putten zijn. Meeuwen, Aalscholvers en zowaar enkele Goudplevieren
half verscholen in de rand van het paars gekleurde begroeide deel, daar
moeten we het mee doen. Net als al die andere mensen klauteren we ook
de trap op naar de kam van de dijk om te zien wat er aan de andere kant
te beleven is. Tot onze stomme verbazing en met open mond zien we niet
het blauw van de zee en de witte golven van de branding maar kijken we
tegen een enorm en kilometers lang opgespoten zandlichaam dat nog
hoger is dan de dijk waar we nu op staan. Men kan er net over heen kijken
om in de verte, op zee, schepen te zien die bezig zijn water en zand
richting de kust te spuiten. Dit is dus het project kustversteviging; nieuw
duin en breder strand aanleggen voor de bestaande dijk. Wat dit voor onze
kustvogels o.a. de Steenlopers gaat betekenen zal de tijd ons leren. Met
deze impressie sluiten we onze excursie langs de kust af met dank aan
Sander en de overige deelnemers voor hun belangstelling en bijdrage.
Tot een volgende keer.

Eurobirdwatch, 4-10-2014
Piet Hollenberg
Trektellen werd een feestje op zaterdag 4 oktober 07.00. Het is nog
donker. Hans Kuperus is als eerste bij de strandopgang van Bad Noord.
Hans was zo vroeg om de lijsters te zien trekken. Helaas geen lijster te
zien. Voor 08.00 uur druppelen de overige tellers binnen. Dick en Andre
Dekker, Arend de Jong, Misha de Heus, Hans Stapersma, Jan van
Leeuwen, Ruud Altenberg en Jan Baart. Dick en Andre Dekker gaan naar
het strand om daar de vogeltrek te tellen. Het weer is heel gunstig om te
tellen. Wind Zuid Oost, kracht 4 en weinig bewolking. De vogels zullen laag
door de duinen vliegen. Nou dat hebben we geweten. Andre Dekker komt
al terug van het strand. Hij en Dick hebben hulp nodig. Het aantal vogels is
zo groot, ze kunnen dat nooit met z’n tweetjes tellen. Arend de Jong en
Piet Hollenberg gaan met hem mee. De schrijvers krijgen het druk deze
ochtend. Om het uur worden de tellers van de strandploeg gewisseld. Ook
de schrijvers worden ieder uur gewisseld. Aan het eind van de ochtend
wordt het wat rustiger en kan Hans Stapersma nog een een paar mooie
foto’s maken. Al met al was het een heel mooie teldag.
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Hier onder staan de aantallen nog even op een rijtje:
Tussen 07.00 en 08.00 passeren er 834 vogels,
Tussen 08.00 en 09.00 passeren er 13698 vogels,
Tussen 09.00 en 10.00 passeren er 3802 vogels,
Tussen 10.00 en 11.00 passeren er 5736 vogels,
Tussen 11.00 en 12.00 passeren er 2667 vogels,
Tussen 12.00 en 13.00 passeren er 592 vogels.
In totaal zijn er tussen 07.00 en 13.00 uur 27.329 vogels geteld, onderverdeeld in 51 soorten. Wie de details van de dag wil bekijken kan naar
www.trektellen.nl/laatste telling

Eurobirdwatch

Foto: Jan van Leeuwen

Excursie Diemerzeedijk en Vijfhoek, 11-10-2014
Cees Baart
We verzamelen ons op zaterdag 11 oktober achter het station Castricum
bij mooi windstil en zacht weer onder gezang van Roodborsten. Met 7
mensen o.l.v. excursieleider Bart Korf vertrekken we om 7 uur. De handige
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informatie, die we via de uitnodiging voor deze excursie van Ronald
kregen, zorgt ervoor dat ik me al een beetje op onze bestemming heb
kunnen oriënteren. De waarnemingen van de laatste dagen beloven
trouwens alle goeds. Zo rond 8 uur komen we op de Diemerzeedijk aan en
lopen naar een uitzichtpunt over een soort van haven met strekdammen.
Onderweg horen we Matkopmees, Zanglijster, Roodborst en Winterkoning.
Van de eerste twee de roep en van de andere twee de zang. Eenmaal op
het uitzichtpunt genieten we van het vroege violette licht over het water en
de Blauwe Reigers in verschillende poses op de strekdammen. Wat een
plaatje! Iets verderop staan 3 vogelaars op een Trektelpost. Wij zelf zien
hier: overvliegend/trekkend Graspieper, Zanglijster, Kauw, Houtduif,
Goudvink, Vink, Groenling, Grauwe Gans, Kolgans (zo’n 100), Wilde Eend,
Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Havik, Zilverreiger (9), Wulp, en Watersnip; op
’t water: Krakeend, Knobbelzwaan, Smient, Kuifeend, Krooneend,
Dodaars, Aalscholver, Fuut, Meerkoet en Waterhoen en ter plaatse: Kraai,
IJsvogel (5!), Grote Bonte Specht, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Merel,
Nijlgans, Blauwe Reiger, Ekster, Gaai, Koolmees en Pimpelmees.

Foto: Ronald Sunnotel
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We worden getrakteerd op over het water scherende IJsvogels, met
rustige vleugelslag voorbijtrekkende Grote Zilverreigers, het roepen van
overtrekkende Kolganzen en Graspiepers, enz. Op een moment heb ik
zelfs twee IJsvogels naast elkaar op de strekdam in één verrekijkerbeeld!
Waarom zo veel hier? Bart weet te vertellen dat het water hier net iets
warmer is vanwege de nabije elektriciteitscentrale en dat daarom dit water
rijk aan vis is. Ja, en dit hoef je vogels als Reigers, Aalscholvers en
IJsvogels niet te vertellen. Zo’n visplek hebben ze snel ontdekt.
Zo tegen 10 uur lopen we over de dijk naar een plek waar we een mooi
overzicht over de Ballasthaven hebben. Het zonnetje is er intussen bij
gekomen. En als dit zonnetje dan ook nog op de kopjes van de
Krooneenden schijnt dan is het net of alles goud is wat er blinkt. We staan
tussen de schapen met voor ons een prachtig stuk natuur. Daarbij is het
feitelijk ook wel een bizarre plek. Voor ons die natuur en verstilling
oproepend, terwijl achter ons de A2 een soort van razende heksenketel is.
Natuur en cultuur raken elkaar hier wel erg hardvochtig aan! Gelukkig doen
onze waarnemingen dit laatste enigszins teniet. Hier zien we: over en
langs vliegend: Buizerd, Torenvalk, Witte Kwikstaart, opnieuw een IJsvogel
en … een Visarend!!!! Deze laatste komt rustig over het water op ons
afvliegen, buigt af, keert om en DUIKT! Poging mislukt, maar heeft er wel
voor gezorgd dat alle ter plaatse zijnde Meerkoeten en Kuifeenden uiteen
stuiven. Op de foto hiernaast is nog net voor de zeilboot de plons van de
Visarend te zien. Het is voor ons het top-moment van deze excursie! op
het water: Tafeleend en opnieuw Krooneenden en Dodaars; ter plaatse:
Roodborsttapuit en horen de Waterral.
We hebben genoeg van het achtergrondlawaai en keren terug naar ons
eerste uitzichtpunt en informeren nog even bij de trektellers iets verderop
of zij ons nog op bijzondere waarnemingen kunnen attenderen. Het
tafereel met deze trektellers is overigens nostalgisch. Hun hulpmaterialen
en versnaperingen hebben zij namelijk op een dia-projectietafel en
strijkplank uitgestald. Heel handig eigenlijk. De Cetti’s Zanger die zij deze
morgen vlak voor hen meerdere keren gehoord hebben, horen wij helaas
niet. Wel zien we 2x kleine groepjes Baardmannetjes ‘oversteken’.
Hierna lopen we in het zonnetje over de dijk tussen de Akkerdistels richting
Vijfhoek. En terwijl we hier lopen vliegen zowel enkele Putters als ook een
Distelvlinder op. Zien we een Dagpauwoog, een Kleine Vos en een
Geaderd Witje. Allemaal zonaanbidders! Via het klaphekje en de trap komen we rond 11 uur in de Vijfhoek, een schiereiland van 80 hectare dat in
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Duikende Visarend

Foto: Cees Baart

de jaren 1970 ontstaan is. De bagger van de bouwput voor de
elektriciteitscentrale werd hier buitendijks geloosd en vormde zo een
moerassig eiland waar later een dijk om heen gelegd werd. Op de hoger
gelegen delen ontstond een wilgenbroek, terwijl de lagere delen vooral uit
rietland bestaan. Een landschap waarvan je zou kunnen zeggen dat delen
van Nederland er ooit zo uit gezien moeten hebben. Ook een plek waarvan
ik me bewust ben dat ik hier zeker in het voorjaar nog eens terugkom! Wij
zien er Tjiftjaf en opnieuw een IJsvogel, horen Staartmezen, Keep,
Waterral, Boomkruiper en een overvliegende Veldleeuwerik. We
beëindigen onze excursie om 12.45 uur. Precies op het juiste moment,
want we krijgen net te maken met de eerste regendruppels. Al met al
kunnen we spreken van een hele geslaagde excursie waarbij we totaal 55
vogelsoorten gezien hebben, de IJsvogel op elke stopplaats gezien wordt
(6 waarnemingen), de Cetti’s Zanger zich helaas niet heeft laten zien of
horen en we unaniem het aanblik van de Visarend als topper van deze
ochtend noemen. Bart heeft ons een heel mooi, voor mij nieuw, stukje
Nederland laten zien waarvoor onze dank! We sluiten aan bij het verkeer
op de A2 en rijden voldaan richting Castricum.
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Een merkwaardige vondst op de Diemerzeedijk
Bart Korf
Tijdens de excursie van 11 oktober jl. naar de Diemerzeedijk bij Muiden,
waarover Cees Baart hierboven verslag doet, viel mijn oog op een (dacht
ik) halfwas Zwanenmossel die op de dijk lag. Ik raapte hem op, want hij
leek een beetje afwijkend model te hebben. Bij nadere beschouwing had
hij ook een radiale streping. Maar omdat we druk bezig waren met vogels
kijken (en ik mijn leesbril niet op had) stak ik hem in de zak van mijn jack.
Thuis heb ik hem uitgebreider bekeken, en op internet nagegaan of het
afwijkende model en de radiale streping binnen de variatiebreedte van
(jonge) Zwanenmosselschelpen pasten. Nee dus ! Bij het verder zoeken
en determineren kwam ik uit op de Philippijnse tapijtschelp (Venerupis
philippinarum), een zoutwatersoort, die wereldwijd veel gegeten en
gekweekt wordt, en zich een aantal jaren geleden heeft gevestigd in de
Oosterschelde waar hij zich nu sterk uitbreidt. Een zogenoemde invasieve
exoot dus.

Philippijnse tapijtschelp
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Soms blijken exotische soorten op hun nieuwe plek veel toleranter voor
bepaalde milieufactoren dan in hun oorspronkelijke herkomstgebied, maar
een zoutwatersoort in het zoete Gooimeer zou toch wel heel opmerkelijk
zijn ! Het zou natuurlijk óók kunnen, dat een vogelaar aan de Oosterschelde heeft rondgewandeld en daar net als ik, een schelp heeft
opgeraapt en in zijn zak gestoken, en later aan de Diemerzeedijk hem
weer in zijn jaszak terugvond en heeft weggegooid.
Voor alle zekerheid heb ik een foto gemaakt en Naturalis om hun visie op
deze vondst gevraagd. Zij bevestigden mijn determinatie en kwamen met
een derde mogelijkheid: misschien verkoopt de nabijgelegen Maxis deze
tapijtschelp wel in de visafdeling. Dat zou dan de Urker vishandel
Baarssen, die daar een verkooppunt heeft, geweest moeten zijn. Dan zou
een meeuw een exemplaar uit de afvalcontainer gevist kunnen hebben en
na consumptie van de inhoud de schelp op het dijkje hebben
achtergelaten! Ik heb vishandel Baarssen gebeld, maar zij gaven
desgevraagd aan, dat deze soort niet in hun assortiment zit of heeft gezeten.Het blijft dus nog een raadsel hoe deze schelp daar is terechtgekomen.
Met dank aan Jeroen Goud van Naturalis in Leiden.
Vogeltrek excursie, 18-10-2014
Martine Kamminga
Het was koud en een beetje heiig die zaterdagochtend, om half acht aan
de zeereep. Een beetje kleumerig gingen we rechts voor de strandafgang
een klein stukje de Vlewosche weg op om naar de vogels te kijken. We zijn
niet teleurgesteld. Eerst kwam er een Rietgors over. Toen zeer veel
Vinken. Die waren verreweg in de meerderheid, net als de Spreeuwen. Er
kwamen Grasmussen, Putters, Groenlingen, Kneuen en Zanglijsters over.
Gek genoeg maakten die laatsten geen geluid bij het overvliegen, terwijl ze
zich tijdens het voorjaar als één van de luidruchtigsten laten gelden. Mijn
petje af trouwens voor Hans Kuperus, de excursieleider. Wat kent hij die
vogeltrekgeluiden goed! In een oogwenk zijn die vogels voorbij. Vooral die
kleine zangvogeltjes kun je eigenlijk alleen op het geluid determineren.
We telden één Sijs en verder Heggemussen en Goudhaantjes, natuurlijk
Koperwieken met hun hoge geluid, vier Veldleeuweriken, één Grote Gele
Kwikstaart. Ineens een stuk of 25 Watersnippen; later kwam er nog een
groepje van 5 over. Kepen riepen uit volle borst hun eigen naam in de
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vlucht, onmiskenbaar. Eén keer vloog er een Bontbekplevier over, later
nog een IJsgors en een Boomleeuwerik. Ringmussen deden van Tsieptsiep, dus geen Tsjielp, zoals de Huismussen in dat bekende gedicht.
(Culturele kwisvraag tussendoor. Weten jullie nog van welke dichter? Nee,
ik ook niet meer). Nadat we nog drie Holenduiven, weer een Rietgors, twee
angstige Heggemussen (want alarmroep), Graspiepers, één Grote Bonte
Specht en nog meer Sijsjes hadden gespot, liep het tegen elven en kregen
wij als groep vogelaars allengs meer bekijks van passerende wandelaars
dan de vogels in de lucht van ons.
De Grote Vliegshow liep ten einde. Het zonnetje was flink doorgebroken en
gaf weer wat warmte. Na een korte blik op de zee en met een notitieboekje
vol nieuw geleerde vogelgeluiden, fonetisch opgeschreven, ging ondergetekende, net als de anderen, tevreden weer naar huis.
Vogeltrek excursie, 26-10-2014
Marjorie Janse
Het scheelde dat de klok 's nachts een uur was teruggezet, maar om half 8
stonden 19 mensen nog in de redelijke schemer op het strandplateau.
Huub Huneker was de excursieleider. De eerste wachtenden zagen al wat
Koperwieken overkomen, maar verder hebben we die niet gezien. Er was
aardig weer voorspeld, maar er stond een stevige zuidwesten wind en het
was zwaar bewolkt. Toch kwamen er regelmatig groepjes en zelfs een paar
keer een enorme groep Spreeuwen langs, dansend over de duinen. En
soms erg laag over ons heen. Vooral die grote groepen over ons heen
waren prachtig om te beleven. We namen het pad achter het duin richting
Egmond en halverwege stopten we voor wat koffie en een broodje. Huub
had zijn brandertje mee en diverse mensen een thermosfles.
Ondertussen ging de trek gestaag door. Niet heel veel, maar wel
regelmatig de al eerder genoemde flinke aantallen Spreeuwen, maar ook
groepjes Vinken, Leeuweriken, Groenlingen, Graspiepers en een enkele
Boompieper en Witte Kwik. Het is altijd een prachtig gezicht hoe die kleine
vogeltjes op regelmatige afstand van elkaar in zo'n groepje vliegen,
golvend over de duinen. In weer en wind, niets houdt ze tegen. Er kwam
ook een enorme groep meeuwen over de duinen, zeilend tegen de wind in.
Dat verbaast me altijd, hoe ze dat toch kunnen. Bij de eerstvolgende
strandafgang gingen we het strand op. Het had die week flink gestormd en
dat was te zien aan het strand en de duinen. De zee was nog ruig en de
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tegenwind was stevig. Er waren diverse dreigende rolwolken te zien.
Gelukkig bleef het droog. Er zat op het strand tegen het duin aan een
enorme groep meeuwen te poetsen en te slapen, Zilver-, Grote en Kleine
Mantelmeeuwen en wat Stormmeeuwen. Veel juvies erbij. Langs de
vloedlijn waren wat meeuwen druk met zeesterren en grote schelpen. Er
was genoeg aangespoeld voor ze. Een mooi gezicht hoe ze zo'n enorme
zeester in hun keelgat kunnen proppen.

Zilvermeeuw met zeester

Foto: Ronald Sunnotel

Ook lagen er Otterschelpen op het strand. De naam Otterschelp berust op
een schrijffout. Het schelpdier heeft niets met otters te maken, maar de
bioloog die de soort als eerste beschreef wilde het beest Lutaria noemen,
(lutum = slik), maar hij schreef per ongeluk Lutraria. Lutra betekent 'otter'.
Vroeger spoelden alleen losse, fossiele schelpen van deze soort aan, maar
sinds het jaar 2000 zijn er volop verse exemplaren op de Nederlandse
stranden te vinden. Hieruit blijkt dat de soort is teruggekeerd in de
Noordzee (informatie Ecomare). De Otterschelpen leven diep ingegraven
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in de zandige bodem, alleen de siphon, soort slurf, steekt boven het zand
uit. Deze waren met de storm dus allemaal losgeslagen en op het strand
terechtgekomen.

Otterschelp

Foto: Marjorie Janse

Huub, Marian en ik liepen helemaal achteraan toen Huub opeens een
Kleine Jager zag. De jager deed waar hij om bekend staat, namelijk andere
meeuwen achterna jagen en zo het voedsel afhandig maken. Hij scheerde
snel noordwaarts over het woeste water maar we zagen toch dat hij twee
keer een meeuw lastig viel.
Bij de strandopgang van Castricum weer terug naar de fietsen en auto's.
Het was ondanks het tegenvallende weer, een erg geslaagde excursie.
Bedankt Huub!
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Vinkenbaanverslag 2013 (deel 1)
Richard Reijnders
Door omstandigheden beetje verlaat. Deel 2 in de volgende Winterkoning.
Januari:
Na een slome start zonder echte vangpogingen viel op de 13e opnieuw de
winter in. Zoals zo vaak viel eerste dag nog een beetje tegen, met slechts
57 vogels, meest Kramsvogels. Van laatste vlogen er wel heel veel, maar
ze lieten zich slecht vangen. Dag daarna deden ze het al een stuk beter,
maar helaas was ik helemaal alleen. Met wat hulp veel meer kunnen
vangen natuurlijk, maar toch 143 van een ring kunnen voorzien. Volgende
dag puike bezetting maar helaas minder trek weer. Toch 157 Kramsvogels
en een Drieteenstrandloper (onze tweede ooit (!)). Grappige van de vangst
van die laatste is dat van de vier aanwezigen Luc ‘m aan zag komen,
Rienk ‘m herkende als Drieteenstrandloper, Tim zo snel als ie kon het
geluid aanzette en Piet Admiraal het net dichttrok. Geweldige samenwerking, precies zoals het eigenlijk altijd gaat bij ons op de ringbaan.

Drieteenstrandloper
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Op de 16e opnieuw goede trek van Kramsvogels en 164 van gevangen.
Nog 2 dagen met aardig wat kramsen en toen plots op de 19 e een onwijze
meeuwendag: 40 Kokmeeuwen, 174 Stormmeeuwen (waarvan 1 van de
Russische ondersoort) en 6 Zilvermeeuwen. En dat terwijl Arnold helemaal
alleen was die dag (met pas vanaf 13:00 uur hulp van Jan). Buitenlands
geringd waren 1 Finse en 1 Estse Stormmeeuw. Dag daarna nauwelijks
meeuwen, maar wel 3 Wulpen (altijd leuk). Op de 21 e opnieuw een echte
topdag, met maar liefst 5 Wulpen, IJslandse Tureluur, 66 Stormmeeuwen
(waarvan opnieuw 1 van de Russische ondersoort), Zilvermeeuw, Grote
Lijster en 92 Kramsvogels. Onder de Stormmeeuwen 1 met Brusselse en 1
met Stockholm-ring. Volgende dag een mooi voorbeeld van hoe een
winterdag optimaal te benutten. In de ochtend gingen Tim en ik vooral voor
de Kramsvogels, in de middag werd het stokje overgedragen aan Luc
Knijnsberg en Paul van der Linden (die vooral voor de meeuwen gingen).
Resultaat: 390 vogels, waarvan 278 Kramsvogels, 3 Watersnippen, Wulp,
6 Kokmeeuwen en 103 Stormmeeuwen (met weer 1 van de Russische
ondersoort). Onder de meeuwen weer veel geringde: 1 Kok- en 1
Stormmeeuw NVO, en 1 Stormmeeuw met Helsinki- en 1 met Copenhagen-ring. Op de 23e een vergelijkbaar samenwerkingspatroon. Wat
minder Kramsvogels maar opnieuw erg veel meeuwen. Maar liefst 139
Stormmeeuwen (waarvan weer 1 van de Russische ondersoort), 1
Kokmeeuw en 3 Zilvermeeuwen (waarvan 1 van de Scandinavische
ondersoort (Larus argentatus argentatus)). Onder de geringde meeuwen 1
met Helgoland-ring, opnieuw 1 met Helsinki-ring en 3 NVO.
De volgende ochtend was aan mij weer eens de eer. Prachtig winterweer,
maar er vloog helemaal niets. Met de grootst mogelijke moeite lukte het mij
niet om ook maar één vogel onder het net te krijgen. In de late namiddag
toch wel weer een heel acceptabele vangst van Luc, met o.a. maar weer
even 49 Stormmeeuwen (waaronder een heel oud geringde van onszelf en
1 met Denmark-ring). De 25e was het toch weer gewoon raak, met maar
liefst 165 vogels. Weer vooral meeuwen. Onder de Stormmeeuwen 5
geringde: 3 NVO, 1 met Stockholm- en 1 met Helsinki-ring. Een Blauwe
Reiger werd jammerlijk misgeslagen. Volgende dag weer eentje zowel met
goede als met slechte tijden. Opnieuw werd een Blauwe Reiger
misgeslagen. Maar wel was het een hele goede meeuwendag. Alleen
bleken er niet genoeg ringen in de hut en moesten helemaal aan het einde
>50 meeuwen ongeringd los. Wel geringd werden 6 Kokmeeuwen, 5
Zilvermeeuwen, 1 Kleine Mantelmeeuw (best bijzonder voor de tijd van het
jaar) en 134 Stormmeeuwen. Onder de laatste weer 3 Russische, waarvan
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1 met een vleugel van maar liefst 408 (!). Onder de reeds geringde Stormmeeuwen 1 Koartwald, 1 Duitser en 1 Fin. Op het einde zat er ook nog
even een mogelijke Naumanns Lijster in het hout, maar die ging er helaas
ook weer snel vandoor. Kortom: een best wel heel bewogen dagje..
Daarna viel de dooi in en was het over met de vangsten.
Februari:
Behalve een vangst van een man Fazant (die mooi werd geplaat door Luc)
was er weinig te melden. Werden ook nauwelijks vangpogingen gedaan..

Fazant

Foto: Luc Knijnsberg

Maart:
Ook maart werd er niet of nauwelijks gevangen. Het aanhoudend koude
winterweer dat ons in januari zo veel had opgeleverd begon ons nu echt
parten te spelen. Voorjaarstrek wilde maar niet op gang komen. Alleen een
hele fraaie IJslandse Tureluur op de 19e was nog wel een beetje leuk. Op
de 21e deed ik nog een poging met Jeroen Nagtegaal. Maar helaas:
waardeloos. Op vrijdag de 22e stak er (zoals voorspeld) een stormachtige
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wind op uit het oosten. Met temperaturen maar net boven nul. Niet zo gek
dat er deze dag geen vangpoging werd gedaan. ’s Avonds las ik op
trektellen.nl echter dat er die dag wel enorme trek van echt alles en nog
wat was geweest. Best wel een gemiste kans dus. Volgende dag weer
hetzelfde weertype. Heel spannend dus. Maar alleen kon ik deze dag echt
niet, en anderen dan ik konden (of eigenlijk vooral gingen) ook niet. En nu
was het helemaal kermis. Er was langs de hele Zeeuwse en ZuidHollandse kust hele hele sterke trek van steltlopers naar noord. Echter
langs de Noord-Hollandse kust was dat (waarschijnlijk omdat het bij ons
nog net even ruiger was dan ten zuiden van ons) meer paniektrek, zo’n
beetje alle kanten op, met name van Bonte Strandlopers. En of dat
allemaal nog niet genoeg was besloten juist deze dag ook nog eens alle
weidevogels in de regio die al dagen lang en masse in de weilanden
hadden staan kleumen op de wieken te gaan. Vele duizenden Kieviten,
Tureluren, Kemphanen en Grutto’s vlogen er rond de ringbaan. En net als
de Bonte Strandlopers niet strak naar noord of zuid (zoals normaal bij
koudetrek), maar een beetje in paniek rondvliegend. Ook nu temperaturen
overdag net boven nul... Volgende dag nog meer wind en nog kouder (ook
overdag bleef het onder nul). Maar nu kon ik wel en ging ik dus (ik wel).
Van de paniektrek was nog maar heel weinig over. Bovendien was het in
tegenstelling tot 2 voorgaande toch al duizend keer betere dagen ook nog
eens een ijsdag, waardoor na iedere slag het slagnet weer vastvroor en ik
bijna alles missloeg. Wat een drama, en wat ongelooflijk jammer dat ik 2
dagen daarvoor echt niet kon. Best wel jammer als je er zo alleen voor
staat met je inzicht en inzet en zo (denk je dan soms). Maar goed, ondanks
alles en ook ondanks dat er veel minder vloog dan die 2 dagen daarvoor
(afgaande op de waarnemingen op trektellen.nl ook) ving ik toch maar
liefst 4 Kieviten, 20 Bonte Strandlopers (waarvan 1 met JERSEY-ring) en 6
Tureluren. Kun je nagaan wat er die 2 dagen daarvoor allemaal mogelijk
was geweest. Zoals te verwachten reageerde alles ongelooflijk goed en
dook meteen in de vijver. En 100% zeker was dat die 2 dagen daarvoor
ook zo geweest (maar dan met veel meer vogels en geen steeds weer
opvriezende netten). Zo rond half elf begon ik er echt genoeg van te
krijgen. Wind was ondertussen toegenomen tot een ware windkracht 10 en
dit was niet zonder gevolgen. Normaal als je zware storm hebt is dat uit het
westen, niet uit het oosten. Dit was echt bizar. Voor de hut langs kwam
een ware straalstroom op gang van plantaardig materiaal, van oost naar
west. Meest gras en riet, maar ook heuse takken en zelfs boomstronken.
En nog steeds was het onder nul, dus iedere keer na een meestal misslag
vroor het enige net waar ik nog mee kon slaan na openleggen ook meteen
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weer vast. Misslag na misslag volgde elkaar op. Het was echt niet leuk
meer. Besef dat dat die 2 dagen daarvoor niet zo had geweest en er die
dagen ook nog eens honderd keer zo veel vloog (zie ook nogmaals
trektellen.nl) deed mij besluiten dat dit echt niet leuk meer was en dat ik
maar beter kon stoppen. Toen ik helft van de speakers al binnen had
gewaaid zag ik plots een Kluut vliegen. Ik gauw het geluid aan. Maar van
betreffende vogel geen spoor meer te bekennen. Was ie doorgevlogen? Of
was ie misschien geland in het kanaal voor de hut en had ik nog een
kansje? Een Kluut vang je niet elke dag, dus besloot ik het geluid nog
maar even aan te houden. Precies toen ik ook daar genoeg van begon te
krijgen en besloot om verder te gaan met opruimen zag ik ineens niet één
maar twee (!) Kluten opvliegen uit het kanaal. Zal je altijd zien. Ik gauw
geluid weer aan, maar toen ik weer opkeek opnieuw geen spoor van
betreffende vogels meer te zien. Die waren natuurlijk heel verschrikkelijk
weggewaaid nadat zij opgevlogen waren. Maar vraag was: welke kant op?
Plots zag ik ze vanuit één ooghoek heel laag van links komen en landen
op de Kneu. Maar eer ik bij de klos was was ik al te laat. Mannetje zat
helemaal rechts op de rand van het net en het vrouwtje nog iets verder
zelfs, ongeveer een meter rechts van het net. Balen. Vrouwtje ging heel
wijselijk door de enkels plat op de grond, maar het mannetje bleef (beetje
overmoedig) fier rechtop staan, pal tegen de windkracht 10 of mogelijk
misschien zelfs wel meer in. Door de wind werd hij een ietsje
achteruitgeblazen en stond hij nu ineens wel slaanbaar op de Kneu. Ik trok
het net dicht, en ik had ‘m. Het vrouwtje vloog op en landde midden op de
Spreeuw. Ik wist dat ik kansloos was met die storm, maar besloot toch
maar te proberen het net dicht te trekken. Linkerdeur ging natuurlijk totaal
niet dicht, maar rechter wel en wonder boven wonder zat ze eronder. Maar
twee Kluten onder het net, hoe berg je die? Dus ik greep naar de hele
grote doos die wij in mei wel gebruiken voor als we echt een hele grote
klap Rosse Grutto’s maken. Daar pasten ze heel mooi in. Ik die hele grote
doos naar binnen gedragen en even op de computer gekeken wat voor
een ring die nu eigenlijk krijgen (een Kluut vang je nou niet bepaald elke
dag). Plots zag ik één van de Kluten helemaal vrij staan in de hut, op één
of andere vreemde manier uit de doos ontsnapt dus. Een normale vogel
zou het “luchtruim” kiezen en de hele hut onveilig gaan maken. Maar deze
jongen kwam heel braafjes naar mij toegelopen en kon ik zo oppakken.
Wat ontzettend gaaf! Later bleek dat er in het gaas aan de zijkant van de
doos (door Bosmuizen hoogstwaarschijnlijk) een groot gat was gegeten en
dat ie daardoor was ontsnapt. Over dat gaas hangt weer een soort van
gordijntje om de vogels in de doos een beetje rustig te houden, vandaar
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dat ik het gat niet eerder op had gemerkt dus. Maar wat een schoonheden
die Kluten zo in de hand. En wat een enorm verschil tussen mannetje en
vrouwtje. Dat had ik in het veld nooit eerder bewust gezien eigenlijk. Wat
een fantastische vangst. Maar toch besloot ik om vanwege hierboven ook
al genoemde redenen er nu toch echt mee te stoppen. Op de terugweg in
het infiltratiegebied hele spectaculaire taferelen. Op grote schaal klotste
het water uit de kanalen, en omdat het behalve dat het heel hard waaide
ook nog eens gewoon vet onder nul was overdag, zag je de meest bizarre
ijssculpturen. Prachtig..
Op de 29e ook nog wel een geinig dagje, met o.a. 3 Tureluurs. Al met al
dus toch nog een hele spectaculaire maand maart!!
April:
Tot halverwege april nog bleef het winter. Niet normaal gewoon.
Temperaturen ’s nachts onder en overdag rond nul met daarbij veelal een
snijdende noordoostenwind. Echt extreem koud dus. Het hele voorjaar liep
zo langzamerhand wel heel erg achter, en mensen begonnen zich echt
zorgen te maken. Namelijk niet alleen vogels waren daardoor met alles
extreem laat, ook allerlei invertebraten bleven in hun normale cycli ver
achter. Wat voor gevolgen zou dit gaan hebben op de langere termijn?
Grote kans natuurlijk dat de normale overvloed aan rupsjes en dat soort
beestjes waarmee vogels hun prille jongen plegen te voeren (vooral in de
maand mei zo’n beetje) er dit jaar misschien wel helemaal niet zou zijn.
Waarschijnlijk zou het voor heel veel soorten een heel slecht broedseizoen
worden dus. Maar dat was nog afwachten natuurlijk (kom ik op terug).
Veel vogels werden er die eerste helft van de maand in ieder geval nog
niet gevangen. Veel voorjaarssoorten zaten waarschijnlijk te dringen om
onze kant op te komen, maar het kwam allemaal toch nog niet. Op de 9 e
bleek dat ze het niet meer konden houden en plots een voor
voorjaarsbegrippen hele goede vangdag. Maar liefst 48 vogels werden
gevangen, waaronder 11 (!) Tureluurs, 11 Tjiftjaffen en 13 Goudhaantjes.
Volgende dag weer een stuk minder, maar wel leuke vangsten van o.a.
Witgat, Zwarte Roodstaart en Boomkruiper. Dag daarna nog minder vogels
(7), maar wel weer een Zwarte Roodstaart. Toch wel leuk, want is geen
soort die wij jaarlijks vangen. Zo kabbelde het een beetje door, met op de
14e dan eindelijk de eerste Fitis (2 weken later dan normaal). Op die dag
ook een hele mooie Rouwkwikstaart en het eerste Vuurgoudhaantje. Ook
heel erg laat die laatste trouwens, daar heb je de eerste normaal al in
maart van.. Op de 16e dan eindelijk wat hogere temperaturen, en meteen
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ook weer meer vogels: 45 vogels, w.o. Kleine Plevier, 2 Gekraagde
Roodstaarten, 2 Beflijsters en 16 Zwartkoppen (waarvan 2 met Belgische
ring). De rest van de maand bleef het toch een beetje sprokkelen
geblazen, met wel nog 1 mooie Kleine Plevier, toch al mooi 22 Rosse
Grutto’s en nog weer een Beflijster. Al met al toch weer niet een heel
slechte maand..
Mei:
Rosse Grutto’s liepen lekker door, met nog maar liefst 286 erbij (waarvan 6
elders in Nederland al geringd). Twee na beste jaar ever. Verder 5
Zilverplevieren, 2 Kanoeten, 2 Steenlopers, Draaihals, nog 2 Kleine
Plevieren, 2 Kwartels en een Zwarte Kraai. Op de 28e vloog er een
Poelruiter langs de baan (samen met een Tureluur). Beetje kort verslagje,
maar desalniettemin best een heel aardige maand dus.
Juni:
Eerste vangdag van juni echt dramatisch slecht, met maar 2 ongeringde
vogels. Maar wel ook een eerder in Helgoland al geringde Roodmus!! Kijk,
daar doe je het nou voor. Grote klasse van Jan dus toch dat hij was
gegaan..
Verder in juni maar heel weinig vangpogingen, maar toch best wel hele
leuke vangsten (blijft toch een hele spannende maand): Spotvogel, Kleine
Plevier, Gierzwaluw, Boomklever (pas onze tweede ooit), nog een
Roodmus (maar dan ongeringd), Zwarte Ruiter en denk wel de klapper van
de maand: een schitterende volwassen man Grauwe Klauwier..
Juli:
In juli werd er regelmatiger gevangen en bleek het effect van dat hele
extreem koude voorjaar uiteindelijk toch wel mee te vallen. Of laten we
zeggen: niet zo dramatisch als waar we voor gevreesd hadden. Behalve
dan voor holenbroeders als spechten en mezen. Die vingen we wel echt
heel erg weinig. Van Koolmees bijvoorbeeld heb je rond deze tijd van het
jaar normaliter van die mooie zwerfgroepen, waar je dan ook aardig uit
vangt. Dit jaar was het akelig stil bij de netten, en als je al eens wat mezen
ving waren dat dan vaak 2 volwassen vogels en 1 jong. Heel slecht
broedseizoen dus voor die jongens. Nog even contact opgenomen met
Kees van Oers van het NIOO-KNAW. Hij doet erg veel onderzoek aan
koolmezen, en zij hadden vergelijkbare bevindingen. Ook 2014 was niet
best trouwens. Dat hoort in dit verslag eigenlijk niet thuis natuurlijk, maar
toch wel leuk om alvast even te melden..
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Roodmus

Grauwe Klauwier
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Op eerste vangdag (op de 2e) best aardig wat vogels (53), waaronder een
bijzondere vangst van een Blauwe Reiger. Die vang je niet ieder jaar. Wel
wat eerste zelfstandige jonge vogeltjes al, maar eigenlijk alleen Fitissen.
Wat zeer opvallend was waren de ongelooflijke aantallen Duinparelmoervlinders in het vanggebied. Echt honderden gewoon. Niet normaal.

Blauwe Reiger

Foto: Tim van der Meer

Het was eerste helft van de maand eigenlijk iedere dag wel mooi weer en
bijna iedere vangdag werden wel zo tussen de 50 en 100 vogels gevangen. Wind zat wel steeds in de westhoek, en dus nauwelijks steltlopers.
Wel nog een Kleine Plevier. Er werden maar liefst 35 Gierzwaluwen
gevangen (in een grofmazig net vlak naast de hut) en ook nog 2 IJsvogels.
Op de 17e eerste tekenen van aankomst met o.a. 2 Snorren in de netten.
Rest van de maand wat vaker ook oostenwind en eindelijk ook wat
steltlopers te vangen, o.a. 31 Witgatjes, 5 Bosruiters en een Regenwulp.
Ook verder best veel leuke dingetjes: nog 2 Snorren, nog 2 Blauwe
Reigers (!), nog 25 Gierzwaluwen ook, IJsvogel, Roodmus en Kleine Bonte
Specht. Dramatisch weinig Nachtegalen, zeg maar geen. Heel vreemd.
Ook iets misgegaan met het voedselaanbod gedurende de periode dat de
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jongen gevoerd moeten worden? Laatste week van de maand slecht weer
en nauwelijks vogels. En daar sluit ik het vooralsnog maar even mee af. In
volgende Winterkoning de rest van 2013.
Goudplevieren
Jan Zweeris
Deze vogels kunnen we alleen maar zien in de maanden september t/m
februari, als de vorst niet invalt. Zodra dat het geval is, trekken ze door
naar het zuiden van Frankrijk of Spanje, met de vorstgrens mee. Hun
voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen en emelten. Ze hebben geen
goede snavel om in de grond te peuren. Dus als de grond bevroren is,
kunnen ze hun voedsel niet meer te pakken krijgen. Vaak zijn ze in de
weilanden te vinden samen met kieviten. Ook ‘s nachts zijn ze op jacht.
Dan komen de wormen boven de grond en kunnen ze met hun scherpe
ogen de wormen betrappen. Sinds 1937 zijn het geen broedvogels meer in
ons land, maar slechts doortrekkers/wintergasten. De oorzaak is de teruggang van de hoogvenen en de heidevelden. Hun broedgebieden zijn nu de
noordelijke fjells en toendra’s van Scandinavie en Rusland. Zo’n half
miljoen doortrekkers bezoeken ons land voor langere of kortere tijd. Het
zijn vooral adulten. Zij vertonen nog een deel van hun gouden broedkleed
met zwarte borst- en buikveren. Ze blijven een lust voor het oog. Soms een
paar honderd bij elkaar als een goudgeel palet.
Bewerking uit de Nieuwsbrief van Vogelbescherming door Jan Zweeris.

Broedgedrag van Spreeuwen
Jan Zweeris
Uit Sovon Nieuwsbrief.

Het warme voorjaar had effect op het broedgedrag van veel vogels. De
eieren van Spreeuwen waren extreem vroeg uitgekomen, in het
paasweekend. De ouders waren toen al massaal bezig hun jongen te
voeren. Vorig jaar kwam de eileg pas half april goed op gang. Dit jaar al in
de eerste week van april. Het jaar van de Spreeuw begon goed. Rond 8
mei vlogen de eerste jonge vogels uit.
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Dagboek Heemskerk 6
Jan Zweeris
Halsbandparkieten
Deze vogels vertonen zich steeds nadrukkelijker in ons dorp. Altijd
vergezeld door het schetterende geschreeuw. Merkwaardig dat zo’n fraai
gekleurde vogel zo’n lelijk geluid maakt. Een feit is het wel dat je ze niet
gemakkelijk over het hoofd ziet. Op 26 augustus bijvoorbeeld liep ik langs
de Laurentius kerk, toen er een formatie van 9 exemplaren over kwam
vliegen als een formatie jachtvliegtuigen, die achter een vijand aan zat.
Toch wel een bijzonder gezicht, deze exoten in een Noord-Hollands dorp.
Hun roestplaats hebben ze in het Marquette Bos. Of ze daar ook broeden
is tot nog toe niet bekend.
Torenkraaien
De ontheemde Kauwtjes kunnen hun omgezaagde Populieren bij de
Ingenhousz flats maar moeilijk vergeten, lijkt het. Weg hangplek.
Waarheen nu? In de buurt staan nog wel een paar grote Linden en een
flinke Berk. Dus die dan maar. Beter wat dan niks. Toch is het kennelijk
niet naar hun zin. Er is nog maar een klein groepje dat zich daar vermaakt.
Het zijn vooral paartjes. Die zitten in tweetallen dicht tegen elkaar,
verspreid op de takken.
De Waterberging/ Noorderveld
Heemskerk is een vogelgebied rijker geworden, de laatste jaren. Dat viel
mij ook op toen ik de waarnemingenlijst van Leo Heemskerk in de Wiko,
jaargang 49, nummer 4, doornam. Tussen 1 april en 30 juni 2014 zijn er
een groot aantal vogels gespot in bovenstaand gebied. Vanaf drie
standplaatsen zijn ze goed waar te nemen; Vanaf de Noordermaatweg en
de straat aan de zijkant van de Waterberging. Op de derde plek heb je
geen hinder van de zon. Langs de brede sloot is een klein parkje met hoge
bomen in het Rendorppark. Vanaf de grasstrook langs de sloot ,met de zon
in de rug heb je een goed uitzicht op de achterkant van de waterberging.
Vooral met de telescoop. Een kleine opsomming van wat er in de
genoemde periode gezien is: De Grote – en de Kleine Zilverreiger. De
Ooievaar en de Lepelaar. Ook de roofvogels komen langs voor een hapje:
Smelleken, Boomvalk, Slechtvalk, Buizerd. En natuurlijk de nodige
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steltlopers: Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Kleine Strandloper,
Temmick Strandloper, Krombekstrandloper, Kemphaan, Rosse Grutto,
Regenwulp. En dan ruiteren er nog rond; de Zwarte- en de Bosruiter.
Natuurlijk zijn er ook veel meeuwen. Ook heel bijzondere gasten: Zwartkop
-, Dwerg -, Pontische -, en Stormmeeuw. Ook Reuzen -, en Zwarte Stern
vertoonden zich. Eendensoorten? Ja, Zomer – en Wintertaling, Grote
Zaagbek, Slobeend om er maar een paar te noemen. En nog veel meer
…………… Ga maar eens kijken!
De Slechtvalk
Sinds 15 september is ze weer verschenen in de toren van de Dorpskerk.
Terug van weggeweest? Waarschijnlijk wel. Slechtvalken zijn erg plaatstrouw. Berend Wietsma heeft haar het eerst gezien, doordat er plukresten
aan de voet van de toren lagen .Hij waarschuwde meteen Huub Huneker,
die inmiddels al 6 keer in de torenkamer geweest is, waar de valk de slaapen eetplek heeft. Resten van Kokmeeuw, Dodaars, Houtsnip, Goudplevier, Spreeuw en Turkse Tortel, lagen op de vloer van deze verdieping.
De laatste keer dat Huub naar boven geklommen was, heeft hij foto’s
gemaakt door een spleet van de deur, terwijl de vogel bezig was een
Spreeuw te consumeren. Dat lukte heel goed zonder het beest te
verstoren. Het bleek een jong mannetje te zijn. Dus misschien zijn er wel
twee ………. Wordt vervolgd.
De Bladkoning
Op twee plekken gezien en /of gehoord. Op 9 en 10 oktober werd dit
kleinood gespot in de wijk Commandeurs, door Huub. Dus geen twijfel
mogelijk. Het was er een. Eerst het geluid en na wat speuren het beeld. En
op 17 oktober was het weer raak. Op de Kleine Houtweg klonk het nu
bekende geluid van de Bladkoning. Alleen het beeld werd er niet bij
geleverd. De vogel was gevlogen.
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
We hebben tot nu toe 3 excursies gehad en we hebben het ook 3 keer met
het weer getroffen. Dat is wel heel wat beter dan vorig jaar. Het blijkt in
onze groep dat niet alleen de vogels voor de lens het plezier bevorderen,
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maar dat de inbreng van het weer dit zeker ook mee bepaalt. Wij zijn
daarom blij met deze opmerkelijke zachte herfst.
De opkomst met een gemiddelde van rond de 10 deelnemers is zonder
meer goed te noemen. Ook het aan- en afmelden voor de excursies begint
steeds beter te verlopen. Mijn complimenten hiervoor. Verder is het leuk
om te vertellen, dat onze Jeugdvogelclub sinds dit jaar 7 jonge dames telt!
En dit betekent voor jou Matty, dat de kans groot is dat je als vogelaarster
niet meer alleen zult zijn. Al met al hebben zich in de afgelopen maanden
ook nog eens 7 kinderen als jeugdlid aangemeld en zo zitten we op een
totaal van 27. De Jongerenwerkgroep wordt hier zeker vrolijk van!!
Als jullie in deze Winterkoning lezen dan is het januari 2015! Ja, dan mag
ik natuurlijk niet vergeten jullie allemaal namens Jan, Hans, Jos, Micha,
Jeroen, Matty en mezelf een gezond en vogelrijk 2015 toe te wensen.
Excursie Zuidpier – IJmuiden, 14-09-2014

Matty Meijer

Het was een vroege ochtend, de allereerste excursie van het nieuwe
seizoen, meteen al om negen uur achter station Castricum. Deze excursie
was vrijwel meteen al een aparte, want in plaats van op de fiets, gingen we
met z’n allen in de auto naar de Zuidpier in IJmuiden. Het was heerlijk
weer, er stond een (toch wel stevig) briesje en het zonnetje scheen vrijwel
de hele tijd door de wolken heen. Er waren elf/twaalf kinderen, twee
begeleiders en twee ouders die hadden aangeboden om te rijden –
vervolgens gingen zij ook mee de pier op. Nadat alle auto’s geparkeerd
waren, de koppen waren geteld, de reserve verrekijkers uit waren gedeeld
en iedereen vol goede moed en een vrolijk humeur uitstapte, liepen we
naar het strand. Het begon al leuk, aan het begin. We waren het hek net
gepasseerd en toen al zagen we wat leuks: twee Zilvermeeuwen, waarvan
er ééntje bedelde om eten bij zijn moeder of vader. Dat was al een heel
apart gezicht. Al snel gingen we weer verder, en nog voor we voorbij het
zand waren, spotten enkele van ons een klein zangvogeltje op het zand:
een Tapuit. Het beestje bleef erg mooi zitten zodat wij hem/haar goed
konden bekijken, en zo hadden we al een leuk begin van de dag! Aan
verdere Meeuwen ontbrak het niet, zeker niet zelfs! Op het stand, vlak voor
de kustlijn, stond een enorme groep met Zilvermeeuwen en
Mantelmeeuwen, later nog Kokmeeuwen en zelfs een koppeltje
Stormmeeuwen. En, geloof het of niet, net als vorig jaar op de Noordpier,
was er zowaar een zeehond te spotten in het water! Nadat we die even
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aanschouwd hadden, gingen we snel weer verder, want time flies when
you’re having fun!
Natuurlijk waren er meer vogels die je niet alleen maar aan zee spot, zo
hadden we namelijk ook ‘doodgewone’ Scholeksters, Wilde Eenden,
Futen, Spreeuwen en Aalscholvers gezien, maar daar is niks saais aan,
want het is toch leuk als je vogels zomaar kunt herkennen aan het geluid
of de manier van vliegen, niet? Verderop kwamen we bij de stenen aan, de
stenen waar mos en weet ik het wat op groeit, en raad eens? Steenlopers!
Toen we die ene hadden gevonden, zagen we ze de rest van de ochtend
overal rondhuppelen en –springen. Niet te missen, die leuke beestjes.
Maar er kwamen ook wat minder bekende vogels aan bod, die we
gevonden hebben: Bontbekplevier, Grote Stern, Drieteenstrandloper,
Bonte Strandloper en als kers op de taart een Kanoetstrandloper!

Kanoetstrandlopers
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Wauw!
(Zie
filmpje
van
Henk
Levering
via
de
link:
https://www.youtube.com/watch?v=4VBzqSsXNY8&feature=youtube_gdat
a_player). Als laatste vogeltje, volgens enkelen ‘er vloog een heel klein
vogeltje wat is dat?!’, hoorden en zagen we nog een Goudhaantje. Wat
een mooie afsluiter van deze ochtend met heerlijk weer en veel vogels!
Excursie Strandplateau – vogeltrek

Piet van Vuuren

We gingen ons verzamelen in Bakkum. Om te kijken naar de vogeltrek. We
liepen eerst een heel stuk door het duin. En we stopten bij een soort van
fietsenstalling. Daar gingen we vogels spotten. We zagen heel veel
spreeuwen met soms groepen van 100. Excursieleider Huub Huneker
leerde ons hoe we de spreeuwen het beste konden tellen.

Spreeuwen op trek
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We hebben ze geteld met een teller en een telefoon en we kwamen op
ongeveer 4000 vogels. We zagen ook nog duiven en meeuwen. We liepen
terug over het strand en toen was het klaar.
Vinkenbaanexcursie

Cees Baart

Vandaag 2 november gaan we bij mooi weer (17 graden Celsius!) op weg
naar de Vinkenbaan. Jos Vroege, die veel kennis heeft van het vangen en
ringen van vogels gaat als begeleider van deze excursie mee. Leuk
trouwens dat er ook 2 nieuwe kinderen meegaan, Veerle en Sascha. Als
we op de Vinkenbaan zijn, heeft Richard Reinders (een vinker*) net zijn
ronde langs de netten gemaakt. In de hut hangt hij de katoenen zakken
met hierin de gevangen vogels op. Met deze vogels gaat hij meteen aan
de slag. Dat wil zeggen hij kijkt naar de conditie van de vogel – wel of geen
vetreserve, meet de vleugellengte, bepaalt de leeftijd en het geslacht,
weegt en ringt de vogel. Al deze gegevens worden gelijk in de computer
gezet. Hierna mogen wij om de beurt de vogels loslaten.

Vinkenbaan Castricum
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Bijzonder allemaal. Bijzonder omdat we de vogels nu eens van heel
dichtbij kunnen zien en zelfs een keer mogen vasthouden. Bijzonder ook
wat Richard en later Jan Visser ons allemaal over deze vogels kunnen
vertellen. Dat bijvoorbeeld een jonge Merel-man nog een zwarte snavel
heeft in plaats van een gele; dat wanneer je op het geel gestreepte kopje
van de Goudhaan blaast, je dan soms hierin ook oranje ziet en dat dit dan
een mannetje Goudhaan is; dat het oog van man-Spreeuw zwart is en in
dat van vrouw-Spreeuw een licht gekleurde ring zit; dat jonge Roodborsten
op de vleugel een rij lichte puntjes hebben, enz. Om half 11 verdelen we
ons in 2 groepen en lopen elk een andere ronde langs de netten. De
vinkers noemen deze rondes een ‘natte ronde’ (de netten die dichtbij het
water staan) en een ‘droge ronde’( de netten die echt op het land staan–
bijvoorbeeld in het bos).

Vinkenbaan Castricum

Foto: Jos Vroege

Er hangen niet veel vogels in de netten, omdat het vandaag eigenlijk te
mooi weer is en er te veel wind staat. Als we in de hut terug zijn, worden
ook deze vogels allemaal onderzocht en geringd. Dan nog iets over de
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gewichten van de verschillende vogels. Hier volgen enkele wegingen:
Goudhaan 5 - 5.5 gram, Tjiftjaf 7-7.5 gram, Pimpelmees 10-10.5 gram,
Roodborst 16-16.5 gram, Koperwiek 61-62 gram, Spreeuw 73-75 gram en
Merel 95-98 gram. Het is zeker interessant dat wij vandaag goed hebben
kunnen zien hoe klein een Goudhaan is en dat een Merel wel 20 x
zwaarder weegt dan diezelfde Goudhaan. Tot slot komt hier het dag-totaal
aan gevangen vogels tot 11.30 uur. Er worden 63 vogels geringd. Het gaat
om 11 soorten: Merel (19), Goudhaan (8), Roodborst (8), Koperwiek (6),
Spreeuw (5), Tjiftjaf (5), Zanglijster (4), Zwartkop (4), Winterkoning (2),
Pimpelmees (1) en Putter (1). Er worden ook 4 vogels terug gevangen:
Koolmees (1), Roodborst (2) en Winterkoning (1). Nadat we de vinkers
Richard en Jan bedankt hebben, fietsen we weer met een rugzak ‘vol’ met
mooie indrukken, belevenissen en foto’s naar het station terug.
* Een vinker is een persoon die een cursus over het ringen van vogels
gevolgd heeft. Slaagt hij of zij hiervoor dan ontvangt deze hiervoor een
ringvergunning.
Overzicht Jongerenexcursies voorjaar 2015
Vrijdag
9 januari*
16 en
23 januari

Zondag
8 februari

Bosuilen o.l.v. Arend de Jong jeugdleden

eigen Jeroen
9/1!

Bosuilen / Marquette o.l.v. Arend de Jong
- publieksexcursie
Bosuilen / Dijk en Duin o.l.v. Arend de
Jong - publieksexcursie
Ganzen in de Uitgeester- en Hempolder
Vogelgebieden nr.5 en nr.15 uit het
‘groene boekje’.

Walta

Cees Baart
Jan Baart

Jos Vroege
Matty Meijer
Marian van
Leeuwen
Zondag
Landgoed Marquette
Micha de Heus
8 maart
Vogelgebied nr.12 uit het ‘groene boekje’. Cees Baart
Zondag
Heilooërbos en omgeving – bos- en Hans Stapersma
12 april
weidevogels
Jaap Olbers
Vogelgebied nr.20 uit het ‘groene boekje’.
*Tenzij anders aangegeven zijn excursies op (de 2de) zondag (v/d maand)
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Vogelbladen
Rien Burger
Sovon nieuws, no2, 2014
-De afgelopen zachte winter heeft er voor gezorgd dat de populatie van de
Blauwe Reigers na de strenge winters van de voorgaande jaren, weer
aardig aan het opkrabbelen is. Hoewel niet in alle kolonies vooruitgang
werd geboekt, kan toch wel gezegd worden dat de populatie als geheel
met 20% is gestegen.
De Kleine Alk, no2, 2014
-Al vanaf 1994(!) tellen Nelly van Brederode en Hans Boersma regelmatig
het aantal Steenlopers op de strekdammen van de Hondsbossche- en
Pettemer Zeewering. Toen de plannen bekend werden dat i.v.m. de
onvoldoende bescherming van deze zeeweringen er grootschalige
zandsuppletie zou plaatsvinden waardoor deze dammen zouden
verdwijnen, hebben zij geprotesteerd met het argument dat hiermee ook
belangrijke voedselgebeden voor de Steenlopers en ook andere vogels
zoals de Zilvermeeuwen zouden verdwijnen. Hoezeer zij gelijk dreigen te
krijgen, blijkt uit de gevolgen van een beperkte zandsuppletie in 2013 bij
Camperduin en Petten: de sterfte van volwassen Steenlopers liep op tot
40%. Dit is 10x zo hoog dan de gemiddelde sterftekans, die 4% is. Van de
getelde vogels in 2011 (450) waren er in 2013 nog maar 220 over. Het is
wel duidelijk wat er zal gebeuren met de vogels als alle dammen onder het
zand zijn begraven!
Tussen Duin en Dijk,nr3,2014
-Vooral in de nazomer zijn vaak grote groepen rustende Grote Sterns te
vinden in de Putten. Tot nu toe was onbekend waar deze vogels vandaan
komen en waar ze naar toegaan. Met behulp van miniatuur GPS-loggers
heeft men dit raadsel grotendeels kunnen oplossen. Deze loggers zijn
kleine apparaatjes die op de rug van de vogel wordt bevestigd en om de 5
minuten de positie van de vogel doorgeven naar een speciaal ontvangststation, betrekkelijk dicht in de buurt. Uit de gegevens die met de loggers
werden verkregen en ook door het aflezen van kleurringen, is gebleken dat
Grote Sterns waarvan het broedsel op de grote kolonie in Scheelhoek
(Goeree) mislukte, naar de Putten vlogen en van daaruit voedseltochten
naar de Noordzee maakten. Ook is aangetoond dat de Grote Sterns,
alvorens naar het zuiden te vertrekken, eerst de Putten aandoen. Verder is
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vast komen te staan dat ze ook andere kolonies , o.a. op Texel bezoeken.
Een gedrag dat ook wel bekend is bij andere kolonievogels.
-De Kinseldam is een belangrijke vogelbroedplaats in de regio Amsterdam.
Naast de vele Kokmeeuwen (900), Kleine Mantelmeeuwen (330) en
Visdiefjes (150) broedden er in 2013 ook 90 Zwartkopmeeuwen. Het is te
hopen dat de bestrijding van struiken en bomen kan doorgaan, anders
wordt het vooral een eiland met veel bramen.
-Cees (C.J.G.) Scharringa is met pensioen gegaan en stopt dan ook met
het beheren van het Provinciale Weidevogelmeetnet Noord-Holland. In een
terugblik over 27 jaar constateert hij een drastische achteruitgang van tal
van weidevogels. De ergste achteruitgang vertoont de Scholekster (globaal
60%), maar ook de Grutto (50%), Veldleeuwerik (50%),Graspieper (50%),
Slobeend (40%), Kievit (40%) zijn slecht. Overigens zij opgemerkt dat de
daling van Scholekster, Grutto, Slobeend en Graspieper zich sinds 2005
niet verder lijkt door te zetten.
WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED

Leo Heemskerk

Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 juli t/m 30
september 2014. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het
waarneming.nl archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op
waarneming.nl en trektellen.nl. Alle waarnemers worden hartelijk bedankt
voor het invoeren van hun waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen
niet in dit overzicht verwerkt. Vragen over http://www.waarneming.nl
kunnen gesteld worden aan info@waarneming.nl of eventueel aan
schrijver dezes. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht
mail dan naar leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.
Roodkeelduiker
21-sep Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 1 ex ->N Willem Olbers
28-sep Noordzee 4 ex tp Jack Zwanenburg
Roodhalsfuut
9-aug Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Hans
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Hans Schekkerman
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Lonnie Bregman
Geoorde Fuut
Op de wei van Brasser op de westelijke plas waren 6 nesten aanwezig.
Een van die nesten werd bezet door een Dodaars met 4 jongen. Op drie
andere nesten Geoorde Fuuten. meldde Jos Vroege op 6 juli. Een daarvan
zit op tenminste 2 eieren, een ander heeft tenminste 1 klein jong tussen de
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veren. Op het water nog een Geoorde Fuut met tenminste 1 jong tussen
de veren. Daarnaast een paartje met twee middelgrote jongen, een groot
jong en tenminste 3 foeragerende volwassen vogels. In totaal 14 exx.
Noordse Stormvogel
9-aug Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Hans Schekkerman
22-aug Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 1 ex ->N Rutger Rotscheid
5-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex vondst (dood) Willem Olbers
Grauwe Pijlstormvogel
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 11 ex ->N Lonnie Bregman
Trektelling samen met Hans Schekerman
24-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->Z Mark Res
Kuifaalscholver
1-jul Havens & Sluizen 2 ex tp Fred Hustings
14-aug Havens & Sluizen 1 ex foeragerend Fred Cottaar
17-aug Forteiland 1 ex tp Rik van der Starre of 2de kj vogel, lichte poten,
bruin lichaam op het eiland tussen minimaal 80 Aalscholvers.
Roerdomp
1-sep Castricum (gemeente) 1 ex foeragerend A Ekkes
Kleine Zilverreiger
Gezien in de volgende gebieden: Akersloot – Hempolder, Castricum –
Castricummerpolder, Castricum - De Groote Ven, Castricum - Plasjes
N203,Castricum (gemeente), Castricum aan Zee, Heemskerk Noordbroekpolder,Limmen – Limmerpolder,NHD - Centrale Vlak e.o.,NHD - Duin en
Bosch,NHD – Karpervijver,NHD – Leenscheuterwei,NHD – Soeckebacker,NHD - Terrein Bakkum,NHD - Terrein Heemskerk,NHD –
Vogelwater. Op de wei van Brasser zaten op een gegeven moment 6 exx.
Grote Zilverreiger
15-jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex ->O Ria Schurer-Winnubst
17-jul Waterberging Noorderveld 4 ex tp Klaas Pelgrim
24-jul NHD - Infiltratiegebied 1 ex ->NO Piet Admiraal
16-aug NHD - Zuidernollen 1 ex ->Z Vinkenbaan
31-aug Limmen - Limmerpolder 6 ex tp Evert
2-sep NHD - Vogelduin 4 ex ->Z Mark
3-sep NHD - Zuidernollen 9 ex ->O Luc Knijnsberg, Arnold Wijker,
4-sep Limmen - Limmerpolder 1 ex overvliegend Dick Groenendijk
4-sep NHD - De Krim 1 ex tp Kees Olsthoorn
16-sep Limmen - Limmerpolder 1 ex tp Renie van der Werf
17-sep Akersloot - Hempolder 1 ex tp Renie van der Werf
25-sep Castricum - De Groote Ven 1 ex tp Cees de Vries
28-sep Castricum - Castricummerpolder 1 ex foeragerend Piet Hollenberg
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Purperreiger
18-jul NHD - Zuidernollen 2 ex ->Z Vinkenbaan Castricum
23-jul NHD - Zuidernollen 1 ex overvliegend Piet Admiraal
31-jul NHD - Zuidernollen 1 ex ->Z Hans Schekkerman en Ruud Altenburg
15-aug NHD - Zuidernollen 1 ex ->Z Vinkenbaan Castricum
Zwarte Ooievaar
17-jul Bakkum - Noord 1 ex overvliegend Jan van Leeuwen
3-aug Wijk aan Zee - staalfabrieken 2 ex ->N Mark Res
8-aug NHD - Terrein Bakkum 6 ex ->ZW A.T. Dekker 6 Zwarte Ooievaars,
10-aug Forteiland 1 ex ->NO Fred Cottaar Thermiekend, afzwevend n.NO.
Ooievaar
31-aug A9 - Beverwijk / Heemskerk 1 ex tp G. Jenniskens, P. Baalbergen
Zwarte Ibis
Van 1-10 juli 1 vogel tp Noordbroekpolder/Waterberging Noorderveld
Grauwe Gans
4-jul NHD - Infiltratiegebied 45 ex tp Hans Schekkerman 9 ad met totaal 9
bijna vliegvlugge jongen; elders nog 26 ad, en 1 geadapteerd bijna
vliegvlug jong in familie Grote Canadese Ganzen.
10-sep NHD - Infiltratiegebied 200 ex opvliegend CS Roselaar
Grote Canadese Gans
4-jul NHD - Infiltratiegebied 34 ex pas uitgevlogen/dons jongen Hans
Schekkerman Zes paren met jongen bij elkaar in een groep. Adulte vogels
in vleugelrui, jongen vrijwel vliegvlug m.u.v. 1 gezin met 4j ruim halfwas.
Familiegroottes: 2,3+,4,4,4,5 jongen. Gezin 3+ had 3 eigen jongen plus
een geadopteerde jonge Grauwe Gans.
Brandgans
19-jul Castricum 400 ex tp Hans Schekkerman Complete telling
ruigroepen: Duin & Bosch 75, Santmark 43, Casimirvijver 18, Henri
Dunantsingel 235, Laan v Alberts Hoeve 23, Castricummerpolder 6
Casarca
27-sep NHD - Zuidernollen 1 ex overvliegend Fabian Meijer
Mandarijneend
1-jul NHD - Karpervijver 2 ex rustend Ruud Costers bijeen op vissteiger
7-jul NHD - Karpervijver 1 ex tp Willem Olbers
15-jul NHD - Karpervijver 6 ex tp Hans Schekkerman
23-jul NHD - Karpervijver 4 ex tp CS Roselaar adult eclips; grijze kop, witte
oogring, snavel grijs met rose tint achter snavelnagel
29-jul NHD - Karpervijver 2 ex tp Ruud Costers
10-sep NHD - Karpervijver 1 ex tp CS Roselaar
14-sep NHD - Karpervijver 2 ex tp René Mastwijk
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23-sep NHD - Karpervijver 1 ex tp Ruud Costers, Willem Olbers
23-sep Limmen - Limmerpolder 2 ex tp CS Roselaar paartje
Zomertaling
7-jul Castricum - Castricummerpolder 1 ex tp Rienk Slings
van 25-jul -15 september In de Waterberging Noorderveld max 4 exx.
6-sep Castricum - Plasjes N203 1 ex tp Hans Schekkerman
Topper
24-aug Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->Z N. Hopman, R. Altenburg
Wespendief
van af 6-jul/15 september werden verschilde exemplaren gezien in het
NHD. Doortrekkende en lokale vogels.
Blauwe Kiekendief
1-aug NHD - Koepelduin 1 ex tp Chris Winter
18-sep NHD - Russenduin / De Rellen 1 ex tp Cees de Vries
18-sep NHD - Zweefvliegveld 1 ex foeragerend Rienk Slings
21-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex foeragerend Piet Hollenberg
Visarend
28-aug NHD - Terrein Egmond 1 ex ->Z Chris Winter
29-aug NHD - Hoefijzermeer 1 ex jagend Henk en CS Roselaar
29-aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex jagend A.T. Dekker
5-sep NHD - Zuidernollen 1 ex ->Z Henk Levering en CS Roselaar stug
7-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex ->Z Ellen Tanger
11-sep NHD - Terrein Egmond 1 ex overvliegend Jaap
15-sep NHD - Hoefijzermeer 1 ex tp Eric Menkveld
Smelleken
13-sep NHD - Zuidernollen 1 ex jagend Hans Schekkerman
19-sep NHD - Vogelduin 1 ex ->Z Lonnie
27-sep NHD - Zuidernollen 1 ex jagend Fabian Meijer,L.
Slechtvalk
5-jul Waterberging Noorderveld 1 ex ->ZW Jos
9-aug Heemskerk 1 ex tp Edwin Kerssens Boven op torenflat met prooi
9-aug NHD - Russenbergen 1 ex overvliegend Hans Kuperus
16-aug NHD - Zuidernollen 1 ex ->W Vinkenbaan Castricum
19-aug NHD - Zuidernollen 1 ex ->O Luc Knijnsberg
25-aug NHD - Zuidernollen 1 ex ->N Luc Knijnsberg
31-aug Waterberging Noorderveld 1 ex ->Z Ruud Altenburg
3-sep Waterberging Noorderveld 1 ex jagend Hans
7-sep Waterberging Noorderveld 1 ex foeragerend Rienk Slings
10-sep NHD - De Hoge Toren 1 ex ->ZW Luc
15-sep Castricum 1 ex tp Mark Res
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17-sep Akersloot - Hempolder 1 ex tp Renie van der Werf
26-sep Castricum - Plasjes N203 1 ex rustend Piet Hollenberg
26-sep Castricum - Castricummerpolder 1 ex tp Jos Vroege
28-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex ->Z CS Roselaar
Patrijs 19-jul Egmond-Binnen - Broekakkers 1 ex tp Mart van
27-jul NHD - Zuidernollen 2 ex ->Z Guido Keijl
10-aug Heiloo - Sammerpolder 2 ex tp Ruud Altenburg
28-aug Heiloo - Sammerpolder 5 ex tp Luud Baas
23-sep Egmond-Binnen - Broekakkers 6 ex tp Renie van der Werf
Porseleinhoen
5-aug NHD - Zuidernollen 1 ex vangst Luc Knijnsberg
Kluut
werden gezien in de Plasjes N203, Schulpvaart, Heemskerk
Noordbroekpolder, Waterberging Noorderveld en Limmen - Limmerpolder
Bontbekplevier
ssp tundrae 27-aug Waterberging Noorderveld 5 ex tp Hans Schekkerman
Kleine Plevier
Gezien in de volgende Castricum – Castricummerpolder, Castricum - De
Groote Ven, Castricum - Plasjes N203, Castricum – Zeeweg, Castricum
(gemeente), Heemskerk Noordbroekpolder, NHD - De Krim, NHD - Terrein
Heemskerk, NHD - Verbrande Vlak, NHD - Vogelwater, NHD –
Zuidernollen, Waterberging Noorderveld
Amerikaanse of Aziatische Goudplevier
6-aug Castricum - Strand / Noordzee 2 N ->Z Hans Schekkerman Om 7:40
op 200-300m. Twee goudplevieren met opvallend lange vleugels en
compacte bouw/dikke borst, ondervleugels en oksels duidelijk egaal grijs
(geen lichteffect), onderdelen grotendeels zwart, bij een nog wat meer dan
bij andere, m.i. ook achter poten. Witte flankbaan ontbrekend of niet
opvallend. Dat pleit voor Amerikaanse, maar ja, de zeldzaamste en dan
twee tegelijk.. Helaas door de snelheid niet meer details aan kunnen zien.
Drieteenstrandloper
22-jul NHD - Terrein Castricum 10 ex foeragerend Monika Wolters
4-jul NHD - Terrein Castricum 11 ex tp Guido Keijl
26-jul NHD - Terrein Bakkum 5 ex tp Rutger Rotscheid
27-jul NHD - Terrein Castricum 4 ex tp Guido Keijl ruiend naar winterkleed
1-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Guido Keijl
31-aug NHD - Terrein Heemskerk 1 ex tp Auke
27-sep Castricum - Strand / Noordzee 6 ex ->Z Philip Plenckers
28-sep NHD - Terrein Egmond 11 ex tp Paul Schrijvershof
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Kleine Strandloper
9-jul Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex tp Tinus
27-aug Waterberging Noorderveld 7 ex tp Ruud Altenburg & Hans Groot
28-aug Waterberging Noorderveld 4 ex tp Ruud Altenburg
29-aug Waterberging Noorderveld 6 ex tp Hans Schekkerman
31-aug Waterberging Noorderveld 2 ex foeragerend Lonnie Bregman
3-sep Waterberging Noorderveld 1 ex foeragerend Lonnie Bregman
6-sep Waterberging Noorderveld 1 ex tp R. Altenburg, H. Schekkerman
6-sep Castricum - Plasjes N203 1 ex tp Hans Schekkerman
14-sep Akersloot - Hempolder 1 ex tp Robbert Vernooij Druk foeragerend!
17-sep Akersloot - Hempolder 1 ex foeragerend Renie van der Werf
Temmincks Strandloper
16-aug Waterberging Noorderveld 1 ex tp Ruud Altenburg & Hans
Schekkerman
Krombekstrandloper
28-jul NHD - Zuidernollen 1 ex vangst Piet Admiraal
27-aug Waterberging Noorderveld 1 ex tp Hans Schekkerman
28-aug Waterberging Noorderveld 1 ex tp Ruud Altenburg
30-aug Castricum - Strand / Noordzee 1 ex tp Hans Schekkerman
3-sep Waterberging Noorderveld 1 ex foeragerend Lonnie Bregman
4-sep Waterberging Noorderveld 1 ex tp Ruud Altenburg
10-sep Waterberging Noorderveld 1 ex tp Lonnie Bregman
Kemphaan
Gedurende de gehele periode enkele exemplaren in de Waterberging,
Limmerpolder, De Groote Ven en Plasjes N203 plus
Bokje
4-sep Castricum - De Groote Ven 1 ex tp Cees de Vries
Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. 1 ex opvliegend Sjoerd Radstaak
Houtsnip
22-aug NHD - Terrein Egmond 1 ex opvliegend Luc Knijnsberg
Rosse Grutto
24-aug NHD - Terrein Egmond 1 ex tp Michiel Kok
5-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex ->Z CS Roselaar met 2 wulpen
21-sep Noordpier 1 ex foeragerend Jan Zorgdrager
Bosruiter
12-jul NHD - Leenscheuterwei 1 ex overvliegend Hans Schekkerman
12-jul NHD - Zuidernollen 1 ex ->Z Vinkenbaan Castricum
19-jul Castricum - De Groote Ven 1 ex tp Hans
30-jul Heemskerk Noordbroekpolder 1 ex roepend Ruud Altenburg & Piet
7-aug Waterberging Noorderveld 1 ex tp Hans Schekkerman
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9-aug Waterberging Noorderveld 1 ex tp Ruud Altenburg
19-aug Waterberging Noorderveld 2 ex foeragerend Lonnie Bregman
10-sep Waterberging Noorderveld 1 ex tp Lonnie Bregman Kort tp.
12-sep Castricum - De Groote Ven 2 ex tp Mark Res
Middelste Jager
21-sep Castr. - Strand/Noordzee 1 ex ->Z H. Schekkerman, R. Altenburg
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex tp Lonnie Bregman
23-sep Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 1 ex ->N Pim Julsing
24-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Mark Res
27-sep Noordpier 1 ex ->Z Bert Beekman
Kleinste Jager
30-aug Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Hans Schekkerman
Grote Jager
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->Z Hans Schekkerman
Zwartkopmeeuw
16-jul Castricum aan Zee 1 ex ->Z Hans Schekkerman
22-sep Castricum - Strand/Noordzee 1 ex foer. H. Schekkerman, L.
Bregman
26-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Guido Keijl
27-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Hans Schekkerman
Dwergmeeuw
31-aug Noordpier 6 ex tp William Price
Scandinavische Zilvermeeuw
28-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Guido Keijl met gele poten
Geelpootmeeuw
6-sep Waterberging Noorderveld 1 ex tp Ruud Altenburg
27-sep Wijk aan Zee - zeereep en strand 1 ex tp Johan Buijsman
27-sep Castricum - Strand / Noordzee 2 ex tp Hans Schekkerman
Pontische Meeuw
14-jul Limmen - Limmerpolder 1 ex overvliegend Tinus Butter
30-jul Noordpier 1 ex tp Mars Muusse
19-aug Noordpier 1 ex tp Willem Olbers
21-sep Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 1 ex
(kleur)ringdragend Maarten van Kleinwee Met Bratislava ring.
26-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Lonnie Bregman
28-sep NHD - Terrein Castricum 2 ex tp Guido Keijl 1 naar noord en 1 tp
Lachstern
5-aug Wijk aan Zee 1 ex ->Z Nico Hopman
Noordse Stern
24-jul NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Guido Keijl samen met 15 visdieven
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29-jul Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex tp Tinus Butter
31-aug NHD - Terrein Heemskerk 1 ex ->N Auke Jansen
Grote Stern
Op 23 en 24 Augustus vlogen er 1153 en 1246 naar zuid.
Dwergstern
3-sep NHD - Terrein Egmond 4 ex foeragerend Hans Kuperus
20-sep Noordpier 3 ex tp Shafiq Bouma
Zeekoet
16-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex tp Michiel Kok
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 4 ex ->N Lonnie Bregman
28-sep Noordpier 1 ex tp CS Roselaar
Papegaaiduiker
22-sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex ->N Hans Schekkerman
Halsbandparkiet
2-jul Heemskerk 1 ex overvliegend Marcel Bingley
10-jul Beverwijk 1 ex overvliegend Hubert Kivit
16-jul Heemskerk 10 ex overvliegend Tinus Butter
7-aug A22 - Velsen 8 ex ->NW Johan Stuart
8-aug Beverwijk 7 ex ->NW Johan Stuart
2-sep Beverwijk 5 ex ->NW Johan Stuart
4-sep Beverwijk (gemeente) 1 ex ->N Johan Stuart
17-sep Beverwijk 1 ex tp Dave Gangelhof
18-sep Castricum 3 ex overvliegend Hans Schekkerman
23-sep Bakkum 1 ex foeragerend Guido Keijl Eet beukennootjes
Bosuil
19-jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex roepend Willem Boomkens
31-jul NHD - Zweefvliegveld 1 ex roepend Ruud Altenburg
1-aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex roepend Sanne Koolwijk
16-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex roepend Arend de Jong
29-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex roepend Wouter Bosgra
30-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex baltsend / zingend Wouter Bosgra
6-sep Egmond-Binnen 1 ex roepend Cees Baart
6-sep NHD - Terrein Egmond 2 ex tp Addy van Overbeeke
13-sep NHD - Papenberg 1 ex roepend Jos Vroege
17-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp CS Roselaar
19-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex baltsend / zingend CS Roselaar
30-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex roepend Arie van Dijk
Ransuil
2-jul Akersloot 3 ex roepend Marian van leeuwen
3-jul Heemskerk 1 ex roepend Lonnie Bregman
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15-jul Castricum 3 ex tp peter van renen
16-jul Egmond-Binnen 2 ex roepend René Wijering
28-aug Castricum 2 ex tp Mark Res Laag over vliegend richting polder.
30-aug NHD - Terrein Castricum 1 ex roepend Wouter Bosgra
Velduil
3-sep NHD - Zweefvliegveld 1 ex tp Lonnie Bregman
Gierzwaluw
5-sep NHD - Infiltratiegebied 1 N foeragerend CS Roselaar
IJsvogel
Totaal 97 waarnemingen in 26 gebieden. Een goed jaar!
Draaihals
25-aug NHD - Reggers 1 ex tp Berna van Baarsen met veel braamstruweel
4-sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex tp A.T. Dekker medewaarnemer Pieter
6-sep NHD - Zuidernollen 1 ex vangst Jos Vroege
6-sep NHD - Russenduin / De Rellen 1 ex tp Bert Beekman
Groene Specht
32 waarnemingen op 14 plekken waargenomen meestal roepend.
Kleine Bonte Specht
2-jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex roepend Fred Hustings kiekerend
10-sep NHD - De Krim 1 ex tp Luc Knijnsberg
16-sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex roepend Luc Knijnsberg
20-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex tp Hans Schekkerman
28-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex ->NW CS Roselaar
Veldleeuwerik
12-jul Bergen (NH) (gemeente) 1 ex baltsend/zingend Reinder E. de Boer
13-jul Heiloo - Sammerpolder 1 ex baltsend / zingend Reinder E. de Boer
23-sep Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg
29-sep Waterberging Noorderveld 4 ex overvliegend Ruud Altenburg
Oeverzwaluw
15-jul Wijk aan Zee - staalfabrieken 20 ex tp Dick Groenendijk
2-aug NHD - Infiltratiegebied 300 ex tp L. Heemskerk
8-aug NHD - Infiltratiegebied 3 ex foeragerend CS Roselaar
23-aug NHD - Terrein Bakkum 7 ex tp Hans Kuperus
27-aug NHD - Infiltratiegebied 100 ex tp Mark Res
3-sep NHD - Vogelduin 1 ex ->Z Lonnie Bregman
Boerenzwaluw / Huiszwaluw
2-aug NHD – Infil Hmsk. Boerenzwaluw (5000 ex)/Huiszwaluw (500 exx tp)
Grote Pieper
16-sep Hoogovens e.o. 1 ex opvliegend Pieter vd Giessen
29-sep NHD - Zuidernollen 2 ex overvliegend
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Duinpieper
15-sep NHD - Terrein Heemskerk 1 ex tp Willem Olbers
17-sep NHD - Vogelduin 1 ex overvliegend Lonnie Bregman
Graspieper + Witte Kwikstaart spec. + Grote Gele Kwikstaart
Op 28 Sep vlogen 3678 Graspiepers, 12 Grote Gele Kwikstaart en 128
Witte Kwikstaart spec. langs de Castricum aan Zee (landtrek) telpost.
Rouwkwikstaart
12-jul Bergen (NH) (gemeente) 1 ex tp Reinder E. de Boer

Paapje

Foto: Willem Olbers

Zwarte Roodstaart
6-jul Hoogovens e.o. 1 ex baltsend / zingend Hans Schekkerman
6-jul Heemskerkduin e.o. 1 ex baltsend / zingend Hans Schekkerman
7-jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex tp Willem Olbers
7-jul NHD - Westerberg 1 ex tp bernard lucas
15-jul Wijk aan Zee - staalfabrieken 2 ex tp Dick Groenendijk
25-aug Castricum a/Z 1 ex tp R. Altenburg, H. Schekkerman
Paapje
Totaal 50 waarnemingen in 19 gebieden
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Cetti's Zanger
28-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex vangst CS Roselaar
Krekelzanger
25-aug NHD - Zuidernollen 1 ex vangst Luc Knijnsberg
Waterrietzanger
In totaal 6 vogels gevangen on VRS Castricum: 4,5,9, 10(2x) en 14-aug

Waterrietzanger

Foto: ?

Sperwergrasmus
11 Sperwergrasmussen werden gevangen op VRS Castricum: 25-aug, 2,
4, (2x), 6, 8, 12, 14 (2x) sept, 1 t/m 3-okt
1-sep NHD - Vogelduin 1 ex roepend Ruud Altenburg
7-sep NHD - Vogelduin 1 ex foeragerend Luc Knijnsberg
7-sep NHD - Zuidernollen 1 ex tp Mark Res
Bladkoning
6 Bladkoningen in deze periode 23 (2x), 25 (2x) en 30 (2x) september
21-sep NHD - Zuidernollen 1 ex tp H. Schekkerman met Ruud Altenburg
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27-sep NHD - Zuidernollen 1 ex tp Fabian Meijer, L. Heemskerk en Hans
Schekkerman na sluiten van netten.
Vuurgoudhaan
31-aug Castricum - Zeeweg 1 ex baltsend / zingend Guido Keijl
5-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex foeragerend CS Roselaar
7-sep Wijk a/Z–duinen/strand t.h.v. Reyndersweg 1 ex tp H. Schekkerman
8-sep NHD - Zuidernollen 1 ex tp Ruud Altenburg en Mark Res
12-sep NHD - Hoefijzermeer 2 ex tp CS Roselaar
14-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Ruud Altenburg
15-sep NHD - Vogelduin 3 ex tp Hans Schekkerman
15-sep Castricum aan Zee 2 ex tp Hans Schekkerman
15-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex tp Eric Menkveld
18-sep NHD - Terrein Heemskerk 1 ex tp Guido Keijl
19-sep NHD - Vogelwater 2 ex tp Lonnie Bregman
20-sep Heemskerk 1 ex tp Hans Groot
20-sep Wijk aan Zee 1 ex tp Sjoerd Radstaak
26-sep NHD - Vogelwater 1 ex tp CS Roselaar in gemengde mezengroep
27-sep Noordpier 1 ex tp Bert Beekman
Baardman
5-aug Uitgeest - Dorregeesterpolder 6 ex tp Dirk van Mourik Familie.
Kuifmees
26-jul NHD - De Hoge Toren 3 ex tp Rutger Rotscheid
6-aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex baltsend / zingend Sanne Koolwijk
21-aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex roepend Peter Zwitser
23-aug NHD - De Hoge Toren 1 ex tp Hans Kuperus
23-sep NHD - Terrein Egmond 1 ex tp Annerieke Osinga
29-sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex tp Peter Mol
Boomklever
37 waarnemingen in 9 gebieden
Buidelmees
19-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex vangst VRS Castricum
27-sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex roepend Fabian Meijer samen L.
Heemskerk en Hans Schekkerman
Roodkopklauwier
31-jul NHD - Zuidernollen 1 ex tp L. Heemskerk
Spreeuw
4-aug NHD - Infiltratiegebied 80 ex tp Guido Keijl
Keep
20-sep NHD - Vogelduin 2 ex ->Z Hans Schekkerman
23-sep NHD - Zuidernollen 1 ex overvliegend Rienk Slings
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26-sep NHD - Vogelwater 1 ex tp CS Roselaar in gemengde mezengroep
29-sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex tp Peter Mol
30-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Arie van Dijk
Sijs
4-jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex ->ZW Fred Hustings
12-jul NHD - Terrein Castricum 3 ex ->Z Hans Schekkerman
12-jul NHD - Leenscheuterwei 9 ex ->Z Hans Schekkerman
19-sep NHD - Vogelduin 108 ex ->Z Lonnie Bregman 7:00 - 13:30.
20-sep Castricum 6 ex foeragerend Hans Schekkerman
27-sep Bakkum - Noord 5 ex ->N Hans Stapersma
30-sep NHD - Terrein Castricum 1 ex tp Arie van Dijk
Kruisbek
4-jul NHD - Terrein Heemskerk 5 ex tp Fred Hustings
6-jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex overvliegend Hans Schekkerman
16-jul NHD - Terrein Bakkum 4 ex ->O Ingmar van der Brugge
15-sep NHD - Vogelduin 4 ex ->Z Hans Schekkerman
Roodmus
3 paar in broedbiotoop NHD - Leenscheuterwei van op 4-jul t/m 13 juli
IJsgors
17-sep NHD - Vogelduin 1 ex overvliegend Lonnie Bregman
20-sep Castricum aan Zee 1 ex overvliegend Hans Schekkerman
Perzikkopagapornis
4-sep Castricum 1 ex overvliegend L. Heemskerk
Jufferkraanvogel (ontsnapt)
19-sep Limmen - Limmerpolder 1 ex tp Vogelwerkgroep
22-sep Castricum (gemeente) 1 ex tp André Leegwater Pijl niet exact.
Gezien vanuit de trein
23-sep Bakkum 1 ex tp Willem Bosma Vanuit de trein
24-sep Limmen - Limmerpolder 1 ex foeragerend Bas Boers

LEZINGEN & EXCURSIES – 1ste kwartaal 2015
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken nu steeds vanaf het parkeerterrein aan de
achterzijde van station Castricum, dit i.v.m. veranderde parkeersituatie.
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de L&Ecommissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring.
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Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. Lezingen vinden plaats in
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’ aan de Johannisweg 2.
Er kunnen 114 mensen in de zaal, dus vol is vol.
Woensdag 7 jan:
Lezing met beelden ‘Bosuilen en Boommarters in het Noord-Hollands
Duinreservaat; Onderzoeksmethoden en -resultaten’.
Sprekers: Arend de Jong en Leo Heemskerk.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Twee sprekers over resp. twee soorten nacht-actieve dieren in onze
duinen. Arend vertelt over zijn Bosuilenonderzoek, zijn inventarisatiemethode en de ontwikkelingen in de uilenpopulaties. Aansluitend vertelt
Leo Heemskerk over het lopende boommarteronderzoek; met mooie
beelden d.m.v. cameravallen.
Zaterdag 17 januari:
Fietsochtendexcursie omgeving Alkmaardermeer;
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek achterzijde station Castricum: 9.00 uur; tot ca.13.00 uur.
Advies: kleed je warm aan!
Zaterdag 7 februari:
Lezing met beelden “Sperwers, IJsvogels, Rallen en meer uit
Amsterdam en rondje Noord Holland”.
Sprekers: Ton Döpp en Rien van Zuijlen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur.
Ton en Rien kennen elkaar vanaf de lagere school in Amsterdam
Geuzenveld en vogelden in het opgespoten gebied aan de westkant van
Amsterdam, een eldorado voor vogels. Nu woont Rien in Broek op
Langedijk en struint de vogellocaties in Noord Holland af. Ton weet de
mooiste foto’s te maken binnen de ring van de A 10 in Amsterdam. Er
worden spectaculaire beelden getoond, aldus de fotografen.
Zondag 15 februari:
Dagexcursie Zuidhollandse eilanden en Zeeland, misschien tot aan de
Prunjepolder.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.30 uur.
Let op: dit is een andere datum dan in de vorige WiKo aangekondigd is.
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Zondag 1 maart:
Ochtendexcursie Zuidpier, Kennemermeer, haven en sluizencomplex
IJmuiden.
Excursieleider: Hans Kuperus.
Vertrek achterkant station Castricum: 9.00 uur; tot ca.13.00 à 14.00 uur.
Donderdag 5 maart:
Lezing met beelden “Vijf jaar vogelwacht op Engelmansplaat”.
Sprekers: Fred van Vliet en Wim Bart Stoop.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’. Aanvang: 20.00 uur.
Engelmansplaat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en
Schiermonnikoog. Vogelaar Fred van Vliet uit den Helder heeft hier samen
met Wim Bart Stoop uit Alkmaar gedurende 5 jaren als wadwacht gewerkt.
Hij laat de letterlijk beperkte ruimte zien die de wadwacht heeft in de
onmetelijke ruimtelijke schoonheid van het wad. Een enorm belangrijk
gebied voor de vogels die er rusten, foerageren en broeden. Het
onderwerp wordt niet al te zwaar en met humor behandeld.
Zondag 29 maart:
Dagexcursie Brabantse Biesbosch.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur tot ca. 18.00 uur.
Let wel: we maken enkele flinke wandelingen!
Kans op Zeearend en Cetti’s zanger.
Za 9 t/m za 16 mei:
Weekexcursie Polen.
Excursieleider: Arend de Jong.
Inschrijving is gesloten, deelnemers krijgen bericht.

Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Za 11 april:
Dagexcursie naar bossen en landgoederen op de Veluwe en in het oosten
van ons land op zoek naar o.a. Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht,
Kleine Bonte Specht, Taigaboomkruiper en Raaf. De te bezoeken
gebieden hangen af van waar de territoria zich bevinden. Excursieleider:
Robert Ketelaar van Natuurmonumenten.
66

De Winterkoning 50 (1)

Zo 26 april:
Excursie naar de Groene Jonker en het nieuwe gebied Ruygeborg en
eventueel de Haack bij Nieuwkoop. Excursieleider: Huub Huneker.
Wo 15 april:
Algemene Ledenvergadering in de aula van Toonbeeld.
Za 30 mei:
Auto- dagexcursie naar Texel. Excursieleider Hans Stapersma.
Zo 21 juni:
Excursie Waterland en Kinseldam,
Excursieleider Huub Huneker.

doelsoort

Zwartkopmeeuw.

17 - 19 okt:
Weekendexcursie Vlieland. Excursieleider: Huub Huneker. Verdere info in
WiKo van april 2015.

Wijziging Ledenbestand

Gees Gohl

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld:
Dhr. G. Rijnbergen
Dhr. W. Schermer

Peperstraat 40
Ganzerik 19

1941 GB Beverwijk
1902 JD Castricum

Als jeugdlid hebben zich aangemeld:
Sacha Adriaansche
Vincent en Gabriël
Smekens
Sterre Mulder
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R. Aertszweg 51

1949 BD Wijk aan Zee

Anna van Saksenstr 11 1901 TH Castricum
Linthorst Homanstraat 1 1963 KM Heemskerk
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Spreeuwen op trek, Strand Castricum, 2011
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Foto: Hans Stapersma
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