Excursie Amsterdamse Waterleiding Duinen 31-03-2015
Femie de Jager
Op de eerste dag van de zomertijd lijkt het wel najaarsweer! Windstoten
zijn voorspeld en veel harde regen. Maar toch staan we met 11 man/vrouw
om 7.00 uur klaar achter station Castricum om naar de Biesbosch te gaan.
Excursieleider Bart Korf vertelt dat het bijna 2 uur rijden is en dat het daar
om 11.00 uur zal gaan regenen om niet meer te stoppen. Hij vindt het geen
goed idee om daarvoor zo ver te rijden. Wat nu? Naar huis vinden we geen
optie. Meerdere mogelijkheden worden overwogen en we besluiten om
naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen te gaan, wellicht zal daar de
wind meevallen.
Op de parkeerplek aldaar horen en zien we direct de Boomklever volop
zingen en nog duidelijker de Zanglijster. Richting Oranjekom horen en zien
we Koolmezen, Pimpelmezen, Tjiftjaf, een groepje Koperwieken en
meerdere Goudhaantjes. De Oranjekom is de verzamelbak voor het water
uit de open kanalen; hiervandaan wordt het water verder gefilterd en
gereinigd en via buizen verder vervoerd, weet Bart ons te vertellen. Hij
kent dit gebied heel goed omdat hij hier zijn jeugd doorbracht. We zien
Kuifeend, Fuut, Grote Canadese Gans en Meerkoet.
We wandelen verder en zien heel veel damherten, de meeste zijn
vrouwtjes, maar later zien we ook meerdere mannetjes. Zelfs twee dode,
waarvan een recent en een tweede waar je alleen de beenderen nog van
ziet. De laatste is met zijn gewei verstrikt geraakt in de struiken! We turen
naar een Boomleeuwerik (lastig te vinden in de telescoop) en zien gelijk
een Roodborsttapuit, Witte Kwikstaarten en Zwarte Kraaien. Bij een korte
koffiestop krijgen we van Bart een koekje als troost voor de gemiste
Biesbosch. Twee zingende Boomleeuwerikken op een helling vlakbij
vliegen weg. We zien Heggenmussen en Vinken, zingend en buitelend,
een Gaai, een man Grote Bonte Specht en heel mooi duidelijk een Rietgors op een open stuk, waar we ook Graspiepers horen, maar niet zien.
Op een breed kanaal een paartje Wintertaling, twee mannetjes Brilduikers
en twee Dodaarzen. Nog een paartje Wintertaling waarvan het vrouwtje
een schitterende groene spiegel toont. Ik dacht even een vliegende Kluut
te zien, maar dat klopt niet: een mannetje Brilduiker met snelle vleugelslag
lijkt veel op de Kluut. Jaap ziet een Roodkeelduiker maar helaas voor Jaap
wordt dat niet bevestigd.
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Verder gaat de wandeling. De meesten van ons kijken naar een snelle
Sperwer die wegvliegt, en precies in de tegenovergestelde richting vliegt
een Havik weg. Nog een korte koffieshop in de luwte en dan begint het
zacht te regenen, allengs harder en met de harde wind erbij wordt het even
afzien (althans voor mij). Op het laatste stuk nog een Buizerd en een
Blauwe Reiger en een echte lentebode: de eerste Boerenzwaluw! Om
11.45 zijn we weer bij de auto, moe en voldaan van 4 uur wandelen en
veel moois. Precies op tijd, want daarna is er alleen maar hele harde regen
en storm. Bart nogmaals dank voor het mooie alternatief.

Excursie landgoederen Gelderland 11-04-2015
Joop Zuiderwijk
Het is zaterdagochtend 06.00 uur en nog donker als we met vier auto’s en
vijftien deelnemers onderweg zijn naar Gelderland om daar een bezoek te
brengen aan enkele landgoederen waar we hopen naast de meer
algemene soorten ook enkele bijzondere vogelsoorten die daar voorkomen
te mogen waarnemen. Na een rit van bijna twee uur komen we aan bij het
eerste doel van de dag, het landgoed Hackfort.
Dit landgoed ligt in een landschappelijk fraai deel van de Gelderse Achterhoek in de gemeente Vorden en bestaat uit gevarieerd loofbos, weilanden
en akkers, enkele boerderijen en wordt doorsneden door de Hackfortse
Beek die het water levert voor een uit 1700 stammende watermolen met
groot molenrad. Centraal gelegen het kasteel dat bij legaat in 1981 aan
Natuurmonumenten geschonken werd. Het is een van de acht kastelen in
deze streek. Bij vogelaars staat het loofbos bekend vanwege het feit dat er
veel roofvogels en vijf spechtensoorten voor komen (info: Natuurwijzer
Vereniging Natuurmonumenten).
We worden ontvangen door Robert Keetelaar (zoon van Marian van
Leeuwen) die ons wegwijs zal maken over wat we vandaag aan vogels
verwachten mogen mits de omstandigheden - en de vogels zelf uiteraard mee willen werken. Als medewerker van Natuurmonumenten, en als
tijdelijk medebewoner van het kasteel, kent hij het gebied en de diverse
territoria door en door.
Voor de rondgang over het landgoed trekken we twee uur uit zodat we
voldoende gelegenheid hebben onze ogen en oren de kost te geven en
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zoveel mogelijk te kunnen waarnemen. We volgen het pad langs de beek
en onze eerste waarneming in de vorm van luidruchtig roepende Boomklevers dient zich aan. Het zijn er meerderen rondscharrelend langs stam
en tussen takken van een boom waarin veel gaten en holtes. Ook
Spreeuwen hebben deze boom ontdekt en slepen takjes aan om daarin
hun nest te bouwen. Kool- en Pimpelmezen fladderen tussen de takken
van de omringende bomen. Ook andere bosvogels geven blijk van hun
aanwezigheid.
Als we daar zo staan te luisteren naar al de geluiden rondom herkennen
de kenners o.a. de Boomkruiper (een enkele wordt gezien), Zwartkop,
Goudhaan, Roodborst en Winterkoning. Ook de Groene Specht laat zich
met zijn ver dragende lach horen. We vervolgen het pad met op de
naastliggende ondergrond veldjes met witte Bosanemonen en lichtpaarse
Voorjaarshelmbloem en enkele verspreide Narcissen. We verlaten het pad
en lopen tussen dood hout en braamstruiken dieper het bos in, een van de
territoria van de Middelste Bonte Specht.

Middelste Bonte Specht
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We gaan weer terug naar het pad en vervolgen onze speurtocht. Een
paartje Vink scharrelt tussen de bladeren op de grond of er iets van hun
gading te vinden is. In de toppen van de hoge bomen is het een levendig
heen en weer gevlieg van kleinere soorten waaronder ook enkele Appelvinken worden herkend. Al dan vliegt opeens een zwarte vogel voorbij: het
is zowaar een Zwarte Specht. We hebben hem maar kort in beeld maar
voldoende voor enkelen onder ons om toch het rood op de schedel te
kunnen zien. Even later horen we hem luid roffelend verder in het bos ter
bevestiging van zijn aanwezigheid. Ook de Grote Bonte Specht wil hierbij
niet achterblijven en begint driftig tegen zijn boom te tikken. Robert
probeert met zijn recorder de vogel te lokken en na lang wachten laat de
vogel zich korte tijd zien. Afstand, slecht licht en het feit dat de vogel
regelmatig van plaats verandert, maakt het waarnemen niet optimaal.
Maar: gezien is gezien en dat is wat telt. Er zullen van deze soort ook twee
vrouwtjes gezien worden. Een volgende overvliegende grote vogel wordt
na enig overleg toch als Visarend genoteerd. Via het brugje over de beek
lopen we langs het weiland richting de boerderij waarbij we nog een Grote
Lijster en een Zanglijster noteren en een Witte Kwikstaart die bij onze
nadering uitwijkt naar het dak van de boerderij.
Het rondje om het kasteel is bijna voltooid, ons rest nog een laantje waar
we de Tjiftjaf horen en enkele Houtduiven en een Gaai wegvliegen en we
als afsluiting zowaar voor de tweede keer de Middelste Bonte Specht in
beeld krijgen. Terug bij het kasteel even bijkomen met een bakje koffie en
door Marian gebakken cake en nemen we even een kijkje in het kasteel.
Rond 11.00 uur naar de auto’s voor het tweede doel van de dag: het
landgoed Velhorst ten noorden van Vorden en eveneens in het bezit van
Natuurmonumenten sinds 1972. Het gebied ligt aan het riviertje de Berkel
en bestaat o.a. uit land- en weidegrond en gemengd bos. Tijdens de
wandeling, een pittig stuk van enkele kilometers, komen we veel soorten
tegen die we ook eerder deze dag al gehoord of gezien hebben zoals de
Boomklever, Winterkoning, Tjiftjaf, Houtduif en Roodborst. Vanaf de
parkeerplaats het gebied ingaand komen we bij een oude meander van het
riviertje dat even verderop uitmondt in het gekanaliseerde stuk van de
Berkel. We steken de meander over via een planken brugje en volgen het
rechte pad langs de rivier en het naastliggende weiland waarin twee jonge
paarden dartel rondspringen. Bij een bosje wordt lang (te lang?)
stilgestaan voor een moeilijk te onderscheiden vogeltje in een naaldboompje: is het een Goudhaan of een Vuurgoudhaan is de vraag. Na
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lange discussie wordt tot het laatste besloten en kunnen we weer verder.
Het tot nu toe redelijke weer begint te veranderen en de eerste regendruppels kondigen zich aan.
De lijst van waarnemingen wordt aangevuld met Geelgors, Zwarte Kraai,
Scholekster en tientallen rondzwervende Boerenzwaluwen. Ook zien we
rondcirkelende Buizerds en een Torenvalk en ergens wordt op afstand een
Grote Zilverreiger en een Blauwe Reiger gerapporteerd. Als de rivier en
het pad een bocht naar rechts maakt ligt voor ons een brug over de rivier
met aanliggend een veldje met - zeer uitnodigend - een picknick bank. Het
is ondertussen 13.00 uur geweest en hoog tijd onszelf een rust- en lunchpauze te gunnen; anders gezegd “de boog kan niet altijd etc. etc.”. Op de
brug aangekomen (het is weer droog geworden) zien de voorste lopers
nog net een IJsvogel weg flitsen en blijken er ook twee Futen langs de kant
onder een overhangende boom te zwemmen en een Waterhoen. Na weer
voldoende aangesterkt te zijn - we zijn ongeveer halverwege - stappen we
weer op, volgen een stukje de verharde weg en duiken vervolgens het bos
in en volgen een pad aan beide kanten begroeid met rododendrons.
Helaas is de bloeitijd voor deze prachtige struik nog niet aangebroken.
Onderweg noteren we nog de Matkop en Zwarte Mees en als het bos meer
open wordt is daar dan ook de Kleine Bonte Specht die hiermee het vijftal
compleet maakt. Lang kunnen we hem niet bewonderen; de vogel vliegt
gauw weg. Beter laat zich nog eens de Middelste Bonte Specht zien als
deze beurtelings de rug en dan weer de zijkant aan ons toont zittend tegen
de stam van een afgestompte boom. Even verderop staan de auto’s op
ons te wachten. Het is 14.30 uur.
Het derde en laatste doel is Cortenoever, een uiterwaard in een bocht van
de IJssel ten zuiden van Zutphen en in beheer bij Staatsbosbeheer. Een
klein halfuur rijden om er te komen en te parkeren langs de weg met de
welluidende naam “Weg naar het Ganzenei” waar we allereerst twee
Ooievaars aantreffen op een paalnest. In de omgeving: Grauwe Gans,
Nijlgans, Grote Zilverreiger, Kokmeeuw. Het beoogde stuk uiterwaard is
vrij toegankelijk. We moeten wel over enkele overstaphekjes klauteren
kennelijk door iemand voor ouderen ontworpen met als motto “waarom
makkelijk als het ook moeilijk kan”. Maar met vereende krachten komt
iedereen heelhuids aan de andere kant. Veel is er echter niet te beleven.
Het is drassig aflopend grasland met nog een oud stuk zijarm van de rivier
waarin een paartje Slobeend, Krakeend, Kuifeend en Wilde Eend zwemmen. Aan de hoger gelegen zijde grenst een boomgaard met zeer oude
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verwaarloosde fruitbomen. Wat ook gezegd kan worden van de bij
behorende boerderij en overige opstallen. Kortom een zootje maar een
ideaal gebied voor vogels zoals Steenuilen. Er hangt een uilenkast aan
een van de bomen maar hoe er ook gespeurd wordt en geluisterd geen
uiltje dat zich vertonen wil. Het dreigt weer te gaan regenen en we
besluiten dus maar een eind aan deze excursie te maken. Nog een hekje
te nemen en we staan weer op de weg. Hier wijst Robert ons op het
aanliggende veld dat een van de drie rijkste kruidenakkertjes in ons land is
waar zo’n 50 tot 70 soorten, waaronder zeer zeldzame, voortkomen zoals
Handjesereprijs, Akkerereprijs, Vroegeling, Paarsedovenetel, Kleinleeuweklauw en Weidegeelster. Aan de overkant van het veld een rij aaneen
gesloten Sleedoorns waarvan de witte bloesems prachtig afsteken tegen
de zwarte regenlucht. Terwijl we teruglopen naar de auto’s vliegt een Wulp
met zijn klagende roep aan ons voorbij.
Het is precies 16.00 uur als we afscheid van elkaar nemen met dank aan
ieder voor zijn/haar bijdrage - in het bijzonder Robert – voor deze zeer
geslaagde dag.
De volledige door Marian gemaakte waarnemingenlijst van geziene of
alleen gehoorde vogels omvat 58 soorten, waarvan vele op meerdere
plaatsen zijn waargenomen, zoals ook in het verslag gemeld.

Excursie Biesbosch 19-04-2015
Cees Baart
Elf deelnemers krijgen op 19 april van de commissie Lezingen / Excursie
èn natuurlijk van excursieleider Bart Korf een herkansing “Excursie Biesbosch” aangeboden. Om 7 uur vertrekken we. Het is windstil en het belooft
een mooie dag te worden. En dat wordt het ook!
Bij de eerste stop horen we al gelijk de Boompieper, Putter, Cetti’s Zanger,
Rietzanger en de Sprinkhaanzanger en zien we onze eerste Zomertaling,
een Rouwkwikstaart en een Roodborsttapuit. Bepaald niet gek! Door het
voorbereidende werk van Bart komen we op goede vogelplekken en zien
we tevens dat er van overheidswege hard gewerkt wordt aan het project
Noordwaard. Dit laatste project is een onderdeel van Ruimte voor de Rivier
en houdt de aanleg in van een doorstromingsgebied van 4450 ha vanaf de
Nieuwe Merwede direct ten westen van Werkendam naar de grote kreken
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in het zuidwesten van de Brabantse Biesbosch. Dit doorstromingsgebied
wordt natte natuur, die enkele keren per jaar ('s winters) onder water zal
komen te staan. Enkele onderdelen zijn inmiddels gereed en vandaar dat
wij vandaag door zowel deze nieuwe ‘natuur’ als wel door de oude
griendbossen lopen. Bij de tweede stop bezoeken we een landtong van de
Oude Harderbroeker Polder waar we een mooi uitzicht hebben over het
water. Hier zien we Watersnip, Pijlstaart, een groep Gierzwaluwen, een
grote groep foeragerende Grutto’s, Kluut, Slobeend, Visarend, Kemphaan,
Bergeend, Kuifeend, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, opnieuw Zomertaling, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Grauwe en Canadese Gans, Brandgans, Gele Kwikstaart, Scholekster, Kievit, Tureluur. In het wilgenstruweel
zien we Tjiftjaf, Fitis, Rietgors, Kneu, Groenling en krijgen we Blauwborst
en tot slot de Cetti’s Zanger op een presenteerblaadje. Boven het grote
veld hiernaast zingt de Veldleeuwerik.
Op naar het hoge uitzichtpunt bij het grote spaarbekken. Het levert gelijk
een paartje Kuifduiker op, Dodaars, Fuut, Zeearend, Grote Bonte Specht,
Appelvink en op de terugweg naar de auto een Reuzenstern en Grasmus.
Hierna gaan we naar het nieuwe natuurontwikkelingsproject en lopen
tussen de nog jonge aanplant van wilgen en elzen met tussendoor uitzicht
op het water. We zien opnieuw Zomertalingen, Bosruiter, Groenpootruiter,
Kleine Plevier, Witgatje, Zwarte Kraai, Kokmeeuw, Kleine en Grote Mantelmeeuw. Als we de weg oversteken lopen we het griendbos in. Hier horen
we meteen het tikken van een Specht…maar welke? Er wordt Grote Bonte
geroepen, maar Kees Roselaar let op het eind van de roffel en komt tot
een andere conclusie … Het is de Kleine Bonte Specht!!! Voor mij een
moment van extra spanning. De Kleine Bonte Specht is n.l. mijn ‘schaamsoort’ (een soort die velen al lang gezien hebben maar op mijn lijstje nog
steeds ontbreekt). Kort hierna krijgen we hem schitterend in beeld. Mijn
dag kan niet meer stuk. In dit zelfde bosje peilt Renie hoe diep de kleine
kreekjes zijn, horen we de Boomkruiper, Matkopmees, Vink, Gekraagde
Roodstaart en zien we Houtduif, man Bruine Kiekendief en Buizerd.
Tot slot gaan we nog even terug naar stop 2, de landtong. We zien dat het
water iets gezakt is en er meer kleine slibbanken zichtbaar zijn. En dus ook
foeragerende vogels! We kijken met het licht mee en mogen nog even op
herhaling om zo vele soorten van vandaag nog eens te bewonderen. We
schrijven er Knobbelzwaan bij, bedanken Bart voor zijn bijdrage aan deze
fantastische vogeldag en nemen op de dijk afscheid van elkaar. Ja, en als
je ook hierna het luchtruim af blijft zoeken, dan heb je ook de Boomvalk en
de Purperreiger nog kunnen zien.
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Excursie de Groene Jonker, Ruygeborg 26-04-2015
Marian van Leeuwen
Het werd Het landje van Geijsel, de Waverhoek en de Groene Jonker.
Toegegeven, het weerbericht was niet al te best maar zoals de ervaring
heeft geleerd viel het ook deze keer erg mee. Een beetje motregen, een
wat pittiger bui maar verder veelal droog en weinig wind en dat maakt
vogelen veel prettiger!
Om 6.00 uur wachten Huub en Renie tevergeefs op de deelnemers, geen
mens meldt zich! Verbaasd en teleurgesteld rijden ze naar station Uitgeest
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waar Marian wacht op de rij auto’s, minstens twee of drie toch? Nee, alleen
de excursieleider en een deel van de commissie hebben het bed verlaten.
Het is hetzelfde drietal dat maandag 20 april de voorexcursie heeft gedaan
om het vandaag te doen slagen. Hoe zijn de gebieden, wordt het laarzenwerk, wat zit er zoal, hoe lang zijn de eventuele wandelingen? Ja, er wordt
vaak goed voorwerk gedaan. Omdat het goed is onvrede om te buigen
naar iets positiefs lachen we er smakelijk om en buigen we de te bezoeken
gebieden ook om, om onszelf te plezieren.
We gaan eerst naar het Landje van Geijsel, vanwaar de Grutto’s zich
teruggetrokken hebben naar hun broedgebieden; zo’n 50 zijn er nog en
maken, met de Tureluurs, hun bekende voorjaarskabaal. We zien een
grote groep Kemphanen waar veel mannetjes met diverse gekleurde
kragen tussen zitten, Slobeenden, Bergeenden, Wintertalingen, veel
Krakeenden die rommelen en vliegen rondom vrouwtjes die, zoals
opgemerkt werd, vaak hoofdpijn hebben. De eenzame man Smient zou
hier kunnen broeden? Zo’n 80 Brandganzen vliegen over, een Kleine
Zilverreiger valt in en Rietgorzen zingen aan de overkant in het plukje riet.
Meerkoeten op het nest, tepietende Scholeksters en we genieten van
kleurrijke broedkleden.
Niet ver weg is de Waverhoek, ons tweede doel. We gaan hier de rondwandeling van ca 2,5 km maken, dat hebben we tijdens een excursie nog
nooit gedaan. Daar krijgen we geen spijt van, het is een mooie wandeling.
Aan de noordkant grenst het gebied aan een voormalig fort en het
natuurgebied Botshol. Daar worden we getrakteerd op Snor en Sprinkhaanzanger en kunnen we het onderscheid in de zang heel goed horen.
We genieten van jagende Bruine Kiekendieven, zowel man als vrouw,
Boompieper, Gele Kwikstaart, alarmerend Waterhoen, overvliegende Wulpen, Groenpootruiters en Lepelaars, drie man en een vrouw Zomertaling,
Rietgorzen, Rietzangers, Blauwborst, Witte Kwikstaart, Zwartkop, Fitis,
Tjiftjaf, Boerenzwaluw, een vrouw Slechtvalk die lang blijft zitten in een
kale boom en baltsende Kleine Plevieren. De, wat wij gewone soorten
plegen te noemen, laat ik buiten beschouwing. Onderweg naar de Groene
Jonker vliegt een Purperreiger over met die onderuitgezakte nek!
Ons laatste doel is de Groene Jonker; wat een prachtig gebied is dat
geworden. De Ruygeborg hadden we maandag bezocht en dat lijkt erg op
de Groene Jonker maar is nog jonger. We maken de gehele rondwandeling van ca 3 à 4 km. Alle bij ons voorkomende zwaluwen foerageren
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boven de plassen: Boeren- , Huis- en Oeverzwaluwen. Ook grote groepen
Gierzwaluwen doen zich te goed. De Koekoek koekoekt, de Snor snort,
Rietzangers baltsen, Rietgorzen drenzen hun 5 tonige liedje, Blauwborst
was niet thuis. Drie Wulpen vliegen over met een Rosse Grutto voorop,
Lepelaars, Zwartkopmeeuwen met hun karakteristieke roep in de lucht,
krijsende Visdieven, kneuterige Kneutjes, keuvelende Putters, veel foeragerende Zwarte Sterns, een paar Dwergmeeuwen, een kolonie Kokmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, Groenpootruiters, trompetterende
Grote Canadese Ganzen, Meerkoet met pullen op het nest, Wilde Eend
met pullen, Grauwe Gans met pullen, Zomertalingen, Wintertalingen,
Tafeleenden, Kuifeenden, heel veel Berg- Krak- en Slobeenden, zeker 4
Geoorde Futen, Futen, 2 man en 1 vrouw Smient, paartje Pijlstaart.
Kortom: het jubelt, gonst en plonst in de Groene Jonker. Een Sperwer
komt langs, Buizerds op hekken, biddende Torenvalk in de lucht. En het
toetje als hoogtepunt is een man Zomertaling, heel dichtbij, op de plek
waar jaren geleden het Kleinst Waterhoen broedde. Het verenkleed met
alle streepjes, vlekjes en dotjes is heel goed te bewonderen. En het geluid,
dat krasje over een kammetje, om nooit te vergeten. Huub had een
kammetje om het na te bootsen, de taling reageerde er niet op. Onze
excursieleider merkt terecht op: “dit zie je en hoor je nooit meer zo!” De
Zomertaling was heel alert maar vloog niet weg, wat later begon hij te
slobberen en trok zich niets van ons aan. Zou het vrouwtje dichtbij op een
nest zitten? We zullen het nooit weten.
Tevreden gaan we naar huis.

Zintuigen van vogels - magnetoceptie
Rien Burger
‘s Nachts oriënteren vogels zich bij hun trektochten op de sterren, overdag
doen ze dat op de stand van de zon. Maar hoe doen ze dat bij een
bewolkte hemel? Veel onderzoeken zijn aan de beantwoording van deze
vraag besteed en steeds meer kreeg men het gevoel dat de vogels over
een soort van magnetisch kompas beschikken. Sommige onderzoekers
(niet Birkhead) denken zelfs dat vogels weten hoe de magnetische
veldlijnen lopen. Daarmee kunnen ze niet alleen de richting bepalen maar
ook de plaats waar ze zich bevinden. Hoe dat precies werkt is echter nog
niet duidelijk en ook waar het magnetisch gevoelige orgaan zich in het
vogellichaam bevindt, wordt nog altijd betwist. Maar één ding is zeker:
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vogels kunnen zich feilloos overgrote afstanden verplaatsen. Denk maar
eens aan de Rosse Grutto’s die in één ruk in 6 dagen van Alaska naar
Nieuw- Zeeland vliegen.
Dankzij allerlei nieuwe technieken zijn we de laatste tijd veel te weten
gekomen langs welke route vogels vliegen. Zo zijn er gps-zendertjes voor
op de rug van de vogels die de plaats doorgeven waar de vogel zich
bevindt en er zijn zogenaamde geolocators die aan een ring rond de poten
worden bevestigd en die de lichtintensiteit meten en opslaan. De hoeveelheid licht op verschillende lengte- en breedtegraden loopt uiteen en
met behulp van een computer kan dan achteraf bepaald worden waar de
vogel zich heeft opgehouden. Het betekent wel dat men de vogel weer
moet vangen. Een vogel die betrekkelijk makkelijk is te vangen is de
Noordse Pijlstormvogel en daarmee zijn dan ook proeven gedaan met de
geolocators. Het bleek dat deze vogels die broeden op Skomer Island voor
de kust van Wales van zijn broedgebied in de herfst naar het zuiden vliegt
langs de Europese- en Afrikaanse kust, bij de evenaar naar Brazilië
oversteekt en dan langs de kust afzakt naar het zuiden van Argentinië en
daar op de visrijke gronden de winter doorbrengt. In het voorjaar keert hij
dan weer terug naar zijn nest op Skomer Island. Een staaltje van het
geweldige oriëntatie-vermogen van deze vogels. En wat denk je van onze
“eigen” Boerenzwaluwen die in de herfst naar Zuidelijk Afrika vliegen en
het jaar daarop weer in hetzelfde nestje in de boerenschuur verschijnen!

Boommarters in het Noord-Hollands Duinreservaat
Leo Heemskerk
Boommarters zijn hoofdzakelijk in de nacht actief en zoeken een veilige
plek om de dag door te brengen. Dit kunnen dikke takken, eekhoornnesten, roofvogelnesten, takkenhopen, boom- of andere holtes zijn. Door
hun verborgen levensstijl is het lastig om Boommarters waar te nemen. In
periode met jongen zijn de vrouwtjes ook overdag actief. Boommarters
jagen vooral op muizen en kleine vogels maar eten ook amfibieën,
paddenstoelen, insecten en vruchten. Vijanden heeft de Boommarters niet
echt maar wel conflicten met (loslopende) Honden, Vossen, Buizerd en
Havik. Vooral jonge Boommarters moeten oppassen voor deze predators.
Conflicten mat Bosuil zijn ook waargenomen. Hier gaat het meestal om
conflicten over nestgelegenheid. Boommarters overleven de conflicten
meestal wel maar kunnen behoorlijk beschadigingen oplopen.
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De Boommarter is zo groot als een slanke kat, maar met kortere poten. De
staart is lang en behaard. De vachtkleur is in de winter lichtbruin en de
zomervacht is donkerder meer “chocolade” bruin. Opvallend is de
(meestal) gele bef. In de duinstreek komen naast de Boommarter (Martes
martes) nog 3 soorten marterachtigen van nature voor: Wezel (Mustela
nivalis), Hermelijn (Mustela erminea), Bunzing (Mustela putorius). Wezel
en Hermelijn zijn een stuk kleiner, hebben kleine oren, een veel kleinere
staart en geen bef maar een lichte buik. Een volwassen mannelijke
Bunzing kan net zo groot zijn als een Boommarter. Een Bunzing heeft
geen bef-tekening, kleine oren, een stuk kortere en kort behaarde staart en
rond de snuit en ogen een witte tekening en een opvallende gelig
doorschemerende ondervacht op de flanken.

Boommarter

Foto: Leo Heemskerk

De Steenmarter (Martes foina) is mogelijk recentelijk op een terras in
Assendelft met videocamera gefilmd. De beelden tonen aan dat er een
marter heeft gelopen en het gaat niet om een Boommarter. De Steenmarter is met een opmars bezig en de verwachting is dat deze in de
toekomst ook hier wordt waargenomen kan worden. De Steenmarter lijkt
sterk op de Boommarter en de kans op verwarring tussen deze twee
12
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soorten is erg groot. De Steenmarter heeft een lichte ondervacht, De oren
zijn kleiner en staan meer aan de zijkant. De neusdop is bij de Steenmarter
licht (vleeskleurig), bij Boommarters meestal donker. Steenmarters leven
meer in de menselijke omgeving dan Boommarters. De laatste Otters in
ons werkgebied zijn begin 1911 doodgeschoten in de buurt van het
Alkmaardermeer. Deze soort is veel groter en is ook met een opmars
bezig.
Boommarters hebben zich pas recentelijk gevestigd in het NHD.
Oorspronkelijk was zijn verspreidingsgebied beperkt tot een aantal
kerngebieden op de Veluwe, Drenthe, en de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf
2010 worden jaarlijks jongen Boommarters in het Noord-Hollands Duinreservaat waargenomen. De waarnemingen bestaan uit zichtwaarnemingen, beelden gemaakt met cameravallen en verkeersslachtovers. Een
cameraval is een speciale camera die automatisch een foto of film maakt
als er iets beweegt voor de camera. De cameravallen worden speciaal
ingezet voor onderzoek naar Boommarters. Dit gebeurt in het NHD sinds
2012. In dat jaar is een groot onderzoek naar Boommarters met cameravallen gedaan in samenwerking met PWN en Landschap Noord-Holland.
Hierna is kleine groep vrijwilligers doorgegaan. Wij inventariseren
geschikte nestbomen en met 5 cameravallen proberen we Boommarters te
registreren.
Boommarters vrouwtjes en mannetje hebben een territorium. Territoria van
mannetjes overlappen verschillende territoria van vrouwtjes. De grootte
van de territora hangt af van het voedsel aanbod. De jongen die geboren
worden zullen jaarlijks op zoek gaan naar hun eigen plek. In figuur 1 is een
overzicht van de waarnemingen uit waarneming.nl van de plekken waar
Boommarters zijn waargenomen. Dit zijn waarnemingen van territorium
houdende en zwervende Boommarters. Vrouwtjes kunnen na 2 jaar jongen
krijgen. De Boommarter wordt in het wild 4 tot 7 10 jaar oud. Met onderzoek willen we meer inzicht krijgen hoeveel Boommarters er voorkomen in
het Noord-Hollands Duinreservaat. Zo zien we de laatste jaren een toename van verkeerslachtoffers. Dit is een indicatie dat het aantal Boommarters toeneemt. De gevonden exemplaren zijn jonge en volwassen
Boommarters.
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Figuur 1. Overzicht voorkomen Boommarter t/m 2014. Bron: waarneming.nl

Bespreking resultaten inventarisatie t/m 2014
Vanwege het grote oppervlak van het inventarisatie-areaal en de
beschikbare tijd van de vrijwilligers wordt de inventarisatie op best effort
basis gedaan. In totaal werden in 2014 op 41 locaties Boommarters
gezien. Daarvan waren 42% van de waarnemingen afkomstig van de
betrokken vrijwilligers, 27% werd via waarneming.nl gemeld en een
14

De Winterkoning 50 (3)

belangrijk aandeel 31% werd rechtstreeks of via via aan de groep gemeld.
Bij het verzamelen van de meldingen werd zoveel mogelijk beschrijvingen
gevraagd. Tevens werd er rekening gehouden met de ervaring van de
waarnemer. Graag bedank ik iedereen die zijn waarneming heeft
doorgegeven.
Het waarnemen van Boommarters en opsporen van nestbomen is
arbeidsintensief en lastig. Het plaatsen van cameravallen op een locatie
waar in voorgaande jaren Boommarters zijn vastgelegd levert niet altijd
een vervolgwaarneming op. Het is aannemelijk dat verschillende
Boommarters onopgemerkt blijven. Ondanks de moeilijkheid van het
inventarisatieproces geeft het aantal Boommarters met jongen dat wordt
gevonden een mooi overzicht. In 2014 zijn op vijf verschillende plekken in
totaal zeker 9 verschillende jongen gezien.
Aantal jongen per jaar
per locatie
2010 2011 2012 2013 2014 Totaal
Bergen
Bergerbos
1
4
Fransman
1
1
1
Bakkum Lageweg
1
Noorderstraatweg
3
4+
Vogelwater
?
Castricum Klein
Johanna’s
Hof/Brabantse
Landbouw
2
2
2
Dijk en Duin
1
18+
Glopstukken
1
1
2
3
Papenberg
1+
Wildernis
2
1
Heemskerk zuidhoek
2+
3+
Tabel 1. Waargenomen aantallen jonge Boommarters in de periode 2010-2014

Bespreking waarnemingen jongen per gebied:
Bergen – Bergerbos
In Augustus ontving ik een foto van een Boommarter die genomen is op 11
Augustus in Bergen. Deze foto toont duidelijk een jonge Boommarter.
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Fransman
In 2011 werd hier een verkeerslachtoffer aangetroffen. Dit was een jonge
Boommarter. In 2012 werd een nestboom ontdekt met 1 jong. Controle van
deze boom in 2013 en 2014 leverde geen jonge Boommarters op, wel 1
waarneming van een Boommarter. Luc Knijnsberg zag op 2 augustus 2014
een jonge Boommarter.
Bakkum – Lageweg
Tijdens het uitgebreide onderzoek met landschap Noord-Holland (2012)
werd een jong vast gelegd met een cameraval.
Noorderstraatweg
In 2012 werd hier nestboom gevonden waar drie jongen in opgroeiden.
Deze werden uitgebreid gefilmd met cameravallen. Helaas is in 2012 de
moer aangereden door een auto op de Heereweg (N512). In 2013 en 2014
bleef de boom leeg.
Vogelwater
Op 1 mei 2014 werd bij toeval een latrine ontdekt door de boswachters. Op
de grond werd een jonge Bosuil aangetroffen. Bij het terugzetten in een
boom vond men de latrine. De Bosuil is hierna in een andere boom
teruggezet. Op 14 mei lagen nog verse drollen in de boom. Op 6 juni is ter
plekke een cameraval ingezet. Bij het plaatsen waren geen verse drollen
aanwezig. Deze camera heeft geen Boommarter vastgelegd. Helaas
ontbrak de tijd om de boom met een boomcamera te controleren. Het is
aannemelijk dat op deze locatie een Boommarter met jongen aanwezig
was, maar helaas ontbreekt bevestiging hiervan.
Castricum – Klein Johanna’s Hof/Brabantse Landbouw
In dit gebied is een abeel aanwezig waar vanaf 2012 elk jaar vrij kort een
familie Boommarters in zit. Cameraval en observatie leerde dat dezelfde
moer drie jaar achter elkaar twee jongen heeft gehad.
Dijk en Duin
Een jonge Boommarter werd begin juli 2012 aangetroffen bij de Antonius
school in Castricum. Vermoedelijk uit een hoge boom ongelukkig op het
stenen schoolplein gevallen. Deze Boommarter is na verzorging bij
stichting de Toevlucht in augustus 2012 weer uitgezet in de het NHD.
Glopstukken
In 2010 werd op de Zeeweg een verkeerslachtoffer gevonden. Het ging om
een jonge Boommarter. Cameravallen in 2012 leverde een opname van 1
jonge Boommarter. In 2013 werden 2 jonge Boommarters regelmatig op de
cameravallen vastgelegd. In 2014 werd een nestboom gevonden waar met
behulp van een boomcamera drie jonge Boommarters bekeken konden
worden. Helaas leverde camerabeelden onder de boom geen vervolg
16
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beelden op. Wel liepen op 1 mei 2014 twee volwassen Boommarters onder
deze boom. Analyse van de beelden wijst uit dat het hier om de moer en
een jong uit 2013 gaat.
Papenberg
Met een cameraval werden in 2013 beelden gemaakt van twee Boommarters. Een Boommarter was zeker een jong. Cameraval pogingen in
2014 op dezelfde locatie leverde helaas geen beelden op.
Wildernis
In 2011 werd een nestboom ontdekt. Na enkele keren gepost te hebben
werden in de boom twee jonge Boommarters gezien. In 2013 is met een
boomcamera met zekerheid 1 jong gezien.
Heemskerk – zuidhoek
In gebied Heemskerk werd op 26 juli rond 21:30 een tweetal Boommarters
gezien. Op ruim één kilometer van deze plek werden eind juli en begin
augustus regelmatig een moer en twee jonge Boommarters gezien in een
pruimenboom. De waarneming van 26 juli betreft vermoedelijk andere
Boommarters. De beschrijving van deze Boommarters is echter mager.
Samengevat kan je zeggen dat het goed gaat met de boommarter in het
Noord Hollands duingebied. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van
het aantal Boommarters zijn alle waarnemingen belangrijk. Als u een
Boommarter in ons werkgebied heeft gezien, zou ik dat graag willen horen.
Stuur dan een mail naar Leo_Heemskerk@hotmail.com of
Boommarter@outlook.com.

Aanvallende roofvogels in het Noord-Kennemerlands Duin
Jos Vroege
Deel 1: Aanvallen op mensen uit het algemene publiek
Inleiding
In 2008 publiceerde Rob Bijlsma in ‘De Takkeling’, het tijdschrift van de
Werkgroep Roofvogels Nederland, een artikel over ‘Aanvallende
roofvogels en mensen’. Dat artikel, waarvan een bewerking verscheen in
‘Mijn roofvogels’ (Bijlsma, 2012), gaat voor een deel over aanvallen op
mensen uit het algemene publiek en voor een ander deel over aanvallen
op roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren. In 2013 schreven Hanneke
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Sevink en Rob Bijlsma een vervolg op dit artikel. Zij rapporteerden in ‘De
Takkeling’ over 30 meldingen van aanvallen van roofvogels op mensen uit
het algemene publiek die zij onder andere binnen kregen via de websites
van de Werkgroep Roofvogels Nederland en van de Atletiekunie. In dit
artikel wordt een aantal conclusies over aanvallen op niet-roofvogelaars uit
eerdere publicaties bevestigd:
1. De daders zijn in alle gevallen Buizerds.
2. De aanvallen vinden uitsluitend in het broedseizoen plaats, en dan
vooral halverwege de nestjongenfase (mei en juni, vooral begin juni).
3. Het aantal incidenten per jaar is gering.
Op grond van hun analyse van deze gevallen komen de auteurs met een
aantal verfijningen:
4. Aanvallen komen over bijna het hele land voor, maar vooral in bosrijke
streken.
5. De meeste slachtoffers vallen onder hardlopers.
6. Solitaire personen lopen een groter risico te worden aangevallen dan
meerdere personen bijeen.
7. Het aantal aanvallen per persoon is zelden groter dan drie.
8. De meeste aanvallen zijn gericht op het hoofd.
9. Het dragen van een hoofddeksel leidt niet tot meer/minder aanvallen.
10. Iets meer dan de helft van de aanvallen is raak (de rest een
scheervlucht).
11. Rake klappen zijn zelden ernstig genoeg voor doktersbezoek.
De 30 meldingen waarop Sevink en Bijlsma hun artikel baseerden waren,
zoals bij punt 4 wordt aangegeven, afkomstig uit vrijwel alle windstreken.
“Opmerkelijk genoeg ontbraken meldingen uit het dichtst bevolkte deel van
het land, de kuststreek.” Een jaar eerder schreef ik echter in ‘De Takkeling’
dat in 2011 in de duinen bij Castricum trimmers en fietsers “voor het derde
jaar op rij door een Buizerdpaar” waren aangevallen (Vroege, 2012).
Aanvallen door Buizerds komen dus in het hele land voor. In dit artikel zet
ik alle bij de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD)
bekende gevallen van aanvallen van roofvogels op mensen uit het
algemene publiek op een rij en ga ik, voor zover de beschikbare informatie
dat toelaat, na of de bovengenoemde conclusies ook voor de duinen
tussen Camperduin en Wijk aan Zee geldig zijn.
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Werkwijze
Bij het schrijven van dit artikel maakte ik gebruik van: 1. de verslagen van
de RNKD uit de periode 1995-2014, 2. de aantekeningen van mij en mijn
collega’s uit gebied Castricum uit de periode 2000-2014, 3. de in deze
periode verzamelde krantenknipsels over roofvogels in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee, en 4. gesprekken met (oud)-leden van de
RNKD, (oud)-boswachters van PWN en anderen met wie ik de afgelopen
jaren ‘bij toeval’ over aanvallende roofvogels in het Noord-Kennemerlands
Duin in gesprek raakte1.

Foto: Jos Vroege

1

Het Noord-Kennemerlands Duin (NKD) bestaat uit het Noordhollands
Duinreservaat (NHD) en de Schoorlse Duinen. Het NHD wordt beheerd door
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, de Schoorlse Duinen door Staatsbosbeheer. In het NKD kunnen zes deelgebieden worden onderscheiden: Schoorl,
Bergen, Wimmenum, Bakkum-Egmond, Castricum en Heemskerk.
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Sperwer
De oudste melding van een aanvallende roofvogel die mij bij het
verzamelen van gegevens voor dit artikel ter ore kwam, is afkomstig van
Martin Visser, de oud-boswachter van PWN die woont bij ‘Kijk-Uit’ – het
voormalige jachthuis in de binnenduinrand bij Castricum waarbij de
roofvogelaars uit gebied Castricum op zaterdagmorgen altijd samenkomen. Hij vertelt dat hij omstreeks 1990 bomen en planten inventariseerde rond de Bloemberg in gebied Heemskerk toen hij, op het moment
dat hij een lariksbosje binnenstapte, werd aangevallen door een Sperwer.
De Sperwer dook daarbij naar zijn hoofd: hij voelde hem over zijn hoofd
suizen, maar werd niet geraakt. Martin is onmiddellijk weggegaan en een
maand later teruggekomen om zijn inventarisatie af te ronden. Toen werd
hij door deze Sperwer niet meer lastig gevallen.
Havik
Op 10 juni 2001 vertelde mijn buurman Cock Reijnders – behalve een
fanatiek vogelaar, ook een fanatiek sporter – dat rond 27 mei in het bos ten
noorden van de ‘Wei van Brasser’ een trimmer uit de schaatsgroep was
aangevallen door een ‘Buizerd’. Betrokkene was in zijn eentje een smal
zijpad van de Herderslaan ingelopen. De ‘Buizerd’ was van achteren
komen aanvliegen en had zijn of haar klauwen in het voorhoofd van de
trimmer gezet: het bloed liep in zijn ogen. Bij nader onderzoek bleek het in
dit geval echter niet te zijn gegaan om een Buizerd, maar om een Havik.
Die had dat jaar vlak langs dat zijpad van de Herderslaan een nest
gebouwd. Betrokkene was waarschijnlijk een van de eersten die daar in de
loop van dat seizoen is langsgekomen: maart en april waren uitzonderlijk
nat en rond de Herderslaan stonden veel paden onder water. Pas in mei
werd het weer beter en begonnen de paden langzaam op te drogen.
Onduidelijk is of dit incident in 2001 de plaatselijke pers heeft gehaald. Een
jaar later gebeurde dat wel. In een artikel in het Noordhollands Dagblad
van 22 juni 2002 schreef Jan Butter: “Helemaal ongevaarlijk is de Havik
overigens niet. Wie toevallig op een uitgevlogen jonge Havik stuit, kan wel
eens zijn boze ouders achter zich aan krijgen.” Daarbij verwees hij naar de
aanval van het jaar daarvoor in het bos ten noorden van de ‘Wei van
Brasser’.
Buizerd
Niet alle aanvallen door een ‘Buizerd’ in de duinen tussen Camperduin en
Wijk aan Zee hebben echter betrekking op een Havik. In het noorden van
de Grote Driehoek in gebied Bakkum-Egmond werden voorbijgangers ook
echt door een Buizerd aangevallen. Dat was waarschijnlijk in 2001 of 2002:
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toen waren er op die plek (succesvolle) broedgevallen (Dekkers, 2001;
Vlugt & De Reus, 2002). Dick Dekker kan zich het nest waarop deze
Buizerds broedden nog goed herinneren: dat bevond zich boven een pad.
Of door deze Buizerd mensen zijn geraakt, weet hij niet. Zelf weet ik nog
wel dat een van de paden op een gegeven moment met linten was afgesloten. Dat wekt de suggestie dat er destijds meer aan de hand is geweest
dan een schijnaanval door een Buizerd.
In 2003 was sprake van een aanvallende Buizerd in gebied Heemskerk: “In
april zijn twee trimmers aangevallen door (vermoedelijk) een Buizerd nabij
parkeerplaats Oudendijk”. Of die trimmers zijn geraakt, is niet bekend. Wel
is bekend dat die Buizerds dat jaar met succes jongen hebben groot
gebracht (Vlugt & De Reus, 2003). Behalve deze melding van een aanvallende Buizerd uit april 2003, is er uit gebied Heemskerk ook een
melding van 17 augustus 2008. Die eerste melding is uitzonderlijk vroeg,
de ander uitzonderlijk laat (Sevink & Bijlsma, 2013). Hoe een en ander te
verklaren, is alleen bij de melding van 17 augustus 2008 duidelijk. Paul van
der Linden, boswachter bij PWN, kreeg toen de melding dat achter de
Kruisberg een fietser was aangevallen door een Buizerd. Eenmaal ter
plaatse bleek het te gaan om een eerstejaars vogel die nogal mager was
en door de harde wind waarschijnlijk bij toeval tegen de borst van een
fietser was aangevlogen.
Op 14 januari 2013 vond in gebied Castricum een nog merkwaardiger
incident plaats. Jan Visser was op de Vinkenbaan Castricum ’s middags
meeuwen aan het vangen. Hij had op de baan tussen de slagnetten brood
gelegd en had de luiken van de vinkershut gesloten. Door een kijkgaatje in
een van deze luiken hield hij de situatie op de baan in de gaten. De
meeuwen lieten nog even op zich wachten, maar er kwam wel een Buizerd
aanvliegen. Die landde op een van de paaltjes tussen de hut en de
slagnetten. Jan hoopte dat hij op de baan zou landen. In plaats daarvan
vloog de vogel echter recht op de hut af en haalde met zijn klauw uit naar
het kijkgaatje – kennelijk had hij Jan’s glimmende oog gezien. Net op tijd
deinsde Jan terug. Zijn oog werd niet geraakt, maar hij had wel een hele
kras onder zijn oog en bloedde als een rund. Meeuwen heeft hij die
middag niet meer gevangen.
Klein Johanna’s Hof
Behalve dit incident op Vinkenbaan Castricum is de afgelopen jaren in
gebied Castricum ook sprake geweest van ‘gewone’ aanvallen van
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Buizerds. Zo werd Jan Schermer - vanaf 2006 in dit gebied als roofvogelaar actief - in 2005 als trimmer aangevallen bij ‘Klein Johanna’s Hof’.
Op een warme zomerdag liep hij om een uur of drie ’s middags in
noordelijke richting over het pad dat dit naaldbos scheidt van het open
duingebied toen de Buizerd hem van achteren aanviel. Jan zag de
schaduw voor zich en bukte, waarop de vogel rakelings over hem heen
schoot. Het was niet voor het eerst dat een Buizerd broedde in ‘Klein
Johanna’s Hof’: in de periode 2000-2004 waren er ieder jaar succesvolle
broedgevallen. Daarbij werden steeds nieuwe nesten gebruikt. In 2005
broedde de Buizerd aan de westzijde van het bos, vlak langs het pad. Ook
dat was niet nieuw. Toch was dit, voor zover bekend, het eerste jaar dat
een voorbijganger door deze Buizerd werd aangevallen. Zou in 2005 een
van de volwassen vogels een ander exemplaar zijn geweest dan de jaren
daarvoor?
In 2006 broedde de Buizerd andermaal aan de westzijde van Klein
Johanna’s Hof en ook dit jaar werden met succes jongen groot gebracht.
Eind juni/begin juli werden ’s morgens door deze vogel twee trimmers
aangevallen. In het Nieuwsblad voor Castricum doen zij hun verhaal: “Daar
waar het bos in het duin overgaat, botste er plotseling een vogel tegen me
aan. Hij schampte me. Ik dacht: een ‘botsing’ en liep weer verder. Toen
voelde ik opeens een enorme klap tegen mijn achterhoofd. Ik viel voorover
in het zand. Toen zag ik de vogel wegvliegen, hij leek op een buizerd. Pas
thuis ontdekte ik dat het dier me verwond had, ik heb enkele sneden in
mijn hoofd.” En: “Ik liep in het begrazingsgebied toen ik een grote vogel
vlak langs zag vliegen. Ik ging weer verder en opeens voel ik: pak!
bovenop mijn hoofd. Ik schrok me te pletter, dacht eerst nog aan een tak.
Toen zag ik de vogel die van achteren was gekomen voorbij zeilen.
Daarna kwam ie nog één keer laag overvliegen” (‘Buizerds vallen
hardlopers aan’, 5 juli 2006). Om verder onheil te voorkomen sloot PWN,
net als eerder in de Grote Driehoek in gebied Bakkum-Egmond, het
bospad aan de zuidzijde van ‘Klein Johanna’s Hof’ met linten af.
In 2007 leek het Buizerdpaar van ‘Klein Johanna’s Hof’ voor het eerst
sinds jaren niet te broeden. Op 5 juli werd ik echter gebeld door Simon
Aardenburg, boswachter bij PWN, met de mededeling dat in het loofbos
ten oosten van ‘Klein Johanna’s Hof’, aan de andere kant van de
Johanna’s weg, op 3 juli een trimmer was aangevallen door een Buizerd.
Op 7 juli vonden wij daar in een eik een nest met twee grote jongen. In
2008 broedde dit Buizerdpaar weer aan de westzijde van ‘Klein Johanna’s
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Hof’ en ook dat jaar werden weer voorbijgangers aangevallen. In 2009
werd in dit territorium voor het eerst sinds jaren niet gebroed. In 2010
gebeurde dit weer wel, aan de noordzijde van ‘Klein Johanna’s Hof’.
Aanvallen op mensen werden dat jaar echter niet gemeld. In 2011 werd
andermaal niet gebroed. Om in het Noordhollands Duinreservaat meer
bloemrijke graslanden te creëren, werd in de wintermaanden het westelijk
deel van ‘Klein Johanna’s Hof’ vervolgens door PWN gekapt. In 2012
bouwden de Buizerds daarop een nest in het oostelijk deel van ‘Klein
Johanna’s Hof’, niet ver van de Johanna’s weg. Daarop werden met
succes drie jongen groot gebracht. In 2013 werd niet gebroed. In 2014
werden andermaal met succes jongen groot gebracht. Dat gebeurde op
een nieuw nest, in dezelfde nestboom. In 2014 hebben de Buizerds van
‘Klein Johanna’s Hof’ voor zover bekend geen voorbijgangers aangevallen.
In 2012 gebeurde dat wel. Een van de slachtoffers was Jan Schermer. Hij
liep op 28 juni tijdens het trimmen om een uur twee, drie in zuidwestelijke
richting over het pad dat van de Johanna’s weg naar de zuidkant van ‘Klein
Johanna’s Hof’ voert toen hij volkomen onverwacht werd aangevallen. Het
was net alsof hij een klap met een natte dweil op zijn hoofd kreeg. De
Buizerd ging twintig meter verderop in een boom zitten. Jan liep gewoon
door en werd niet nog een keer aangevallen. Pas later bleek dat hij toch
aardig was geraakt: hij had twee krassen op zijn hoofd van ongeveer een
cm. Voor de zekerheid heeft hij bij de huisarts een tetanusprik gehaald.
Behalve Jan is eind juni/begin juli 2012 ook een vrouwelijke trimmer
aangevallen. Dat gebeurde op hetzelfde pad, toen de vrouw met wie zij
aan het trimmen was net moest plassen en zij alleen nog een stuk
doorliep. Betrokkene werd tot drie keer toe aangevallen en bij een van die
aanvallen ook geraakt. Ook zij kwam thuis met de krassen in haar hoofd.
Haar man, die ik samen met Jan Schermer bij toeval in het duin ontmoette,
vindt dat wij als roofvogelaars een prachtige hobby hebben. Op Buizerds
heeft hij het echter niet meer zo: net als zijn vrouw was hij van dit voorval
toch wel erg geschrokken.
Glopstukken
Behalve bij ‘Klein Johanna’s Hof’ zijn de bezoekers van gebied Castricum
ook in de Glopstukken een aantal jaren achter elkaar aangevallen door
een Buizerd. De eerste melding kwam op 5 juli 2007 van Simon
Aardenburg, tijdens hetzelfde telefoontje waarin hij vertelde over de aanval
op een trimmer in het loofbos ten oosten van ‘Klein Johanna’s Hof’. Ook bij
de aanval in de Glopstukken was een trimmer het slachtoffer. Deze aanval
vond op 5 juli ’s avonds plaats, vlakbij de plek waar de Leplaan uitkomt op
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de Van Oldenborghweg. Niet ver daar vandaan vonden wij op 7 juli in een
den een nieuw nest, met daarbij in de buurt drie grote jongen. De laatste
keer dat de Buizerd in de Glopstukken broedde, was in 2004. Dat was op
een nest in het noorden van het gebied2. In 2007 vonden wij in het
noordoosten van de Glopstukken al een nieuw nest waarop met succes
werd gebroed. Daar kwam, na de tip van Simon, dit tweede nest in het
noordwesten van de Glopstukken bij.
In 2008 was slechts sprake van één succesvol broedgeval van de Buizerd
in de Glopstukken. Er werd dat jaar gebruik gemaakt van het nest uit 2004,
in het noorden van het gebied. Het Buizerdpaar dat hier broedde, was
waarschijnlijk het paar uit het noordwesten van de Glopstukken in het jaar
daarvoor. Ook in 2008 werden namelijk weer voorbijgangers aangevallen –
iets dat ik bij het schrijven van het eerdergenoemde artikel in ‘De
Takkeling’ over het hoofd zag (Vroege, 2012).
In 2009 broedde dit Buizerdpaar voor het eerst in het zuidwesten van de
Glopstukken, vlak langs de Van Oldenborghweg – een belangrijke noordzuidverbinding voor fietsers door het Noordhollands Duinreservaat. Het
nest werd op 9 juni ontdekt door boswachter Paul van der Linden, “na
herhaalde meldingen van een Buizerd die trimmers aanviel – hetgeen in de
plaatselijke media behoorlijk wat aandacht kreeg” (Levering, 2009). Zowel
op zaterdag 6 juni als op zondag 7 juni werd een trimmer aangevallen. In
het Nieuwsblad voor Castricum doet een van hen verslag: “Ik ben tijdens
het hardlopen in de duinen aangevallen door een roofvogel. Aangezien ik
op het fietspad liep op de Van Oldenborghweg, nabij de strandopgang van
Castricum, had ik eerst het idee dat iemand me voor mijn hoofd sloeg of
dat ik een steen tegen mijn achterhoofd had gehad. Toen ik echter naar
rechts richting de bosrand keek, zag ik een grote roofvogel wegvliegen.
Het bleek, na navraag gedaan te hebben bij bezoekerscentrum De Hoep,
In 2005 keerde dit Buizerdpaar terug naar het Commissarisveld – het voor het
publiek afgesloten bos in gebied Bakkum-Egmond dat zich ten noorden van de
Glopstukken, aan de andere kant van de Zeeweg bevindt. Daar werd dat jaar
gebroed op het nest dat in 2004 door een Havik werd gebouwd, maar waarop niet
succesvol werd gebroed (op 3 april werd het mannetje Havik dood bij het nest
gevonden). In 2006 broedde de Havik zelf weer op dit nest en verhuisde de
Buizerd naar een nest in de uiterste zuidwesthoek van het Commissarisveld. In
2007 bouwde de Havik een nieuw nest dat zich dichterbij dit buizerdnest bevond.
De Buizerd verhuisde daarop naar de Glopstukken, ten zuiden van de Zeeweg.
2
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te gaan om een Buizerd. Het enige wat ik er aan over heb gehouden zijn
twee sneetjes van circa twee centimeter en lichte hoofdpijn. Kortom, met
mij komt het wel goed, het is alleen wel een waarschuwing aan anderen
dat het bos niet zonder gevaren is, met name als je kleine baby’s en
kinderen mee hebt” (‘Buizerd valt aan’, 10 juni 2009). Door Paul werden
langs de Van Oldenborghweg waarschuwingsbordjes geplaatst. Toch werd
ook op 13 juni nog een trimmer aangevallen. Die raakte niet gewond, al
werd door de Buizerd wel een pluk haar meegenomen.
In 2010 broedde dit Buizerdpaar weer in het noordwesten van de
Glopstukken, net als in 2007. Op 14 juni meldde Paul van der Linden dat
deze Buizerds andermaal bezig waren mensen te “terroriseren”. Langs de
Van Oldenborghweg werden door hem weer waarschuwingsbordjes
geplaatst. Ook op een van de paden door de Glopstukken werd echter een
voorbijganger aangevallen: “Ik ben donderdagmiddag 17 juni om 17.00 uur
gaan wandelen in duinen in Castricum, op de gele route bij restaurant
Johanna’s Hof. Halverwege kreeg ik een klap op mijn hoofd, althans, zo
voelde het. Het leek wel alsof iemand een steen op mijn kruin gooide. Ik
schrok en zag een grote Buizerd voor mij wegvliegen. Waarschijnlijk kwam
de vogel van bovenaf in een duikvlucht en heeft hij mij van achteren
aangevallen. Mijn hoofd deed pijn en het bloedde. Ik schrok en ben direct
naar huis gegaan en heb de huisarts gebeld. Ik heb de wonden van zijn
klauwen in mijn hoofd (kruin) staan. De buizerd wilde waarschijnlijk zijn
nest beschermen. PWN heeft borden geplaatst waarin zij waarschuwen
voor de Buizerd. Ik weet nu uit eigen ervaring dat deze borden zeker niet
overdreven zijn. De Buizerd neemt het beschermen van zijn nest wel erg
serieus!” (Mantel, 2010).
In 2011 broedde dit buizerdpaar, net als het jaar daarvoor, in het
noordwesten van de Glopstukken en ook dat jaar werden door de Buizerds
voorbijgangers aangevallen. Van Paul van der Linden hoorden wij dat op 1
juli aan het eind van de middag weer een trimmer was aangevallen door
een Buizerd en op zijn hoofd tot bloedens toe was verwond. Het desbetreffende pad werd andermaal met linten afgezet. In 2012 verhuisde dit
buizerdpaar vervolgens weer naar het zuidwesten van de Glopstukken en
ook daar werden met succes jongen groot gebracht. Op 1 juni meldde Paul
dat hij weer waarschuwingsbordjes had geplaatst: “De buizerd langs de
Oldenborghweg is weer bezig hardlopers het duin uit te jagen. Helaas
maakt hij geen onderscheid tussen wel of geen duinkaart.” Op 3 juli bleken
bij hem inmiddels 11 meldingen bekend te zijn, alle van aanvallen op
trimmers. Later bleek dat ook een fietser was aangevallen. De eerste
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melding was van 26 mei: de betrokken trimmer was niet geraakt. Hoewel
er op dat moment nog geen waarschuwingsbordjes stonden, had hij al een
beetje rekening gehouden met mogelijke aanvallen. Op 27 mei meldde
zich bij bezoekerscentrum ‘De Hoep’ een vrouwelijke trimmer die op haar
hoofd gewond was. Ook zij was echter niet boos: ze had alle begrip voor
de Buizerd. In 2013 en 2014 bleef het vervolgens rustig in de Glopstukken.
In beide jaren werd door de Buizerd alleen aan de zuidkant van de
Glopstukken gebroed, waarschijnlijk door een ander broedpaar.
In totaal zijn uit de afgelopen 20 jaar dus 15 gevallen van aanvallende
Buizerds in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee bekend,
waarvan twee buiten het broedseizoen. Bij de resterende 13 gevallen zijn
vier broedparen betrokken. Alle slachtoffers waren mensen uit het
algemene publiek. Twee van die aanvallen vonden plaats in de periode
1995-2004. Of de slachtoffers daarbij door de oudervogels werden
geraakt, is niet bekend. In die periode was in de duinen tussen
Camperduin en Wijk aan Zee sprake van 223 broedgevallen van de
Buizerd (192 succesvol, 31 niet succesvol). Bij tenminste 1% van die
broedgevallen werden voorbijgangers dus door de oudervogels aangevallen. In de periode 2005-2014 was in de duinen tussen Camperduin en
Wijk aan Zee sprake van 352 broedgevallen van de Buizerd (288
succesvol, 64 niet succesvol). Uit die periode zijn 11 gevallen van een
aanvallende Buizerd bekend. In tenminste zes van die gevallen werden
één of meer slachtoffers door de oudervogels geraakt. Dat wil zeggen dat
in die periode bij tenminste 3% van de broedgevallen voorbijgangers door
de oudervogels werden aangevallen en bij tenminste 2% van de broedgevallen de slachtoffers daarbij ook werden geraakt.
Conclusies
Aanvallen op mensen uit het algemene publiek zijn in het NoordKennemerlands Duin niet alleen bekend van Buizerds, maar ook van
andere roofvogels: omstreeks 1990 werd een boswachter die in gebied
Heemskerk bomen en planten inventariseerde aangevallen door een
Sperwer, en in 2001 werd in gebied Bakkum-Egmond een trimmer
aangevallen door een Havik. Die trimmer dacht in eerste instantie dat hij
was aangevallen door een Buizerd. Pas later bleek dat hij zich had vergist.
Sevink & Bijlsma (2013) gaan er vanuit dat in alle 30 bij hen gemelde
gevallen van aanvallende roofvogels de dader een Buizerd was (conclusie
1). Dat ook elders in het land slachtoffers de roofvogels door wie zij
werden aangevallen niet goed op naam hebben gebracht, valt echter niet
uit te sluiten.
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Tussen Sperwers en Haviken die mensen uit het algemene publiek
aanvallen, en Buizerds die mensen uit het algemene publiek aanvallen, lijkt
wel een belangrijk verschil te bestaan. Buizerds vallen voorbijgangers aan
op paden in de buurt van het nest die eerder in het broedseizoen nog
zonder problemen konden worden gebruikt. Sperwers en Haviken lijken
mensen alleen aan te vallen op plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van
het nest die eerder in het broedseizoen nog niet werden betreden. Ook in
het Noord-Kennemerlands Duin zijn de meeste slachtoffers hardlopers
(conclusie 5). Van een bias door aandacht voor aanvallende roofvogels op
een website voor hardlopers is in dit geval geen sprake. Net als bij Sevink
& Bijlsma is er slechts één geval waarbij een wandelaar slachtoffer was:
rennende mensen zijn voor Buizerds kennelijk extra bedreigend.
Daarnaast was er tenminste één geval waarbij een fietser werd aangevallen. Bij Sevink & Bijlsma waren dat er acht.
Volgens Sevink & Bijlsma vinden aanvallen door Buizerds op mensen uit
het algemene publiek uitsluitend plaats in het broedseizoen (conclusie 2a).
In het Noord-Kennemerlands Duin blijkt dit niet het geval te zijn. De aanval
op één van de ringers van Vinkenbaan Castricum vond plaats op 14
januari en de aanval op een fietser bij de Kruisberg in gebied Heemskerk
op 17 augustus. Waarom de Buizerd op Vinkenbaan Castricum met zijn
klauw uithaalde naar het oog van één van de ringers, is niet duidelijk.
Misschien was hij zich plotseling bewust van gevaar en koos hij vervolgens
de aanval. Waarschijnlijker is echter dat hij het oog van de ringer aanzag
voor een potentiële prooi. De vermagerde, jonge Buizerd die bij de
Kruisberg tegen een fietser aanvloog had waarschijnlijk helemaal niet de
intentie om deze fietser aan te vallen, maar werd door de harde wind
toevallig tegen hem aangeblazen.
Aanvallen door Buizerds
volgens Sevink & Bijlsma
jaar is gering (conclusie
buizerdpaar een mens op

op mensen uit het algemene publiek vinden
maar zelden plaats: het aantal incidenten per
3)3. Bijlsma (2012) schat de kans dat een
de korrel neemt op 0,05 procent. “Zelfs als we

3

Van de dertig meldingen van aanvallende Buizerds waarover Sevink & Bijlsma
(2013) rapporteren, waren er twee uit 2010, tien uit 2011 en achttien uit 2012 –
“géén toename in de tijd, maar een verschil dat samenhangt met de gevolgde wijze
van inzamelen”. Met de twee gevallen uit het Noord-Kennemerlands Duin komt
het totaal aantal in 2012 op twintig. Uitgaande van tienduizend buizerdparen is de
kans dat in ons land een buizerdpaar “een mens op de korrel neemt” (Bijlsma,
2012) daarmee 0,2 procent.
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ervan uitgaan dat lang niet alle gevallen in de krant (of mij ter ore) komen,
en ik vermenigvuldig de bekende frequentie met tien (een slag in de lucht),
dan nog blijft het een zeldzaam fenomeen.” In het Noord-Kennemerlands
Duin was in de afgelopen twintig jaar die kans veel groter: in de periode
1995-2004 werden mensen uit het algemene publiek door tenminste 1%
en in de periode 2005-2014 door tenminste 3% van de buizerdparen
aangevallen. Het verschil is niet statistisch significant, maar er is wel
sprake van een trend (Chikwadraat=3.07, df=1, 0.10 > p > 0.50). In gebied
Castricum - het gebied waarin ik zelf als roofvogelaar actief ben – waren in
de periode 2005-2014 tenminste 11 gevallen van aanvallende Buizerds op
een totaal van 85 broedparen (68 succesvol, 17 niet succesvol). Daar
werden voorbijgangers dus door 13% van de buizerdparen aangevallen.
Hoe een en ander te verklaren? Het Noordhollands Duinreservaat is met
gemiddeld 750 bezoeken per hectare per jaar een van de drukst bezochte
natuurgebieden van Nederland (PWN, 2003)4. Gebied Castricum is
daarbinnen met 1000 bezoeken per hectare per jaar het drukst bezochte
deelgebied5. Behalve het drukste bezochte deelgebied is gebied
Castricum, zoals uit de tabel valt af te leiden, ook het deelgebied met in de
periode 2005-2014 naar verhouding het grootste aantal broedgevallen van
de Buizerd: 8 per 1000 ha per jaar. In vergelijking met de tien jaar daarvoor
is het aantal broedgevallen van de Buizerd in gebied Castricum
verdubbeld. In de periode 1995-2004 waren de naar verhouding grootste
aantallen broedgevallen van de Buizerd te vinden in de gebieden Bakkum4

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bedraagt het aantal bezoeken per
hectare per jaar 590, in Meijendel bij Den Haag 430, in de natuurgebieden op
Terschelling 300, in Nationaal Park de Hoge Veluwe 225, in de Amsterdamse
Waterleidingduinen 211 en op Schiermonnikoog 60 (PWN, 2003).
5 Op basis van gegevens uit het jaar 2000 schat Marieke Kuipers (PWN) het aantal
bezoeken in de gebieden Bergen-Wimmenum, Bakkum-Egmond, Castricum en
Heemskerk op respectievelijk 905.000, 1.405.000, 1.055.000 en 595.000 per jaar
(totaal: 3.960.000). De oppervlakten van deze gebieden zijn respectievelijk 1655,
1553, 1058 en 1160 hectare (totaal: 5426 hectare). Het jaarlijkse aantal bezoeken
per hectare bedraagt daarmee respectievelijk 547, 905, 997 en 513 (gemiddeld:
730). Vanaf 2000 is het aantal bezoeken van het Noordhollands Duinreservaat
licht toegenomen (ca. 3%). In gebied Heemskerk zal die toename groter zijn:
rondom Gasterij Kruisberg – gevestigd in een voormalige werkschuur van PWN
midden in het duingebied - en bij hoofdentree Kraaiennest is namelijk sprake van
een duidelijke bezoekerstoename.
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Egmond en Heemskerk: 5 per 1000 ha per jaar. In deze periode waren dit
de enige gebieden met meldingen van aanvallende Buizerds. Behalve een
hoog bezoekersaantal blijkt ook een hoge dichtheid aan bezette buizerdnesten in dit verband dus heel bepalend te zijn. Veel bezoekers en een
hoge dichtheid aan bezette buizerdnesten betekent een naar verhouding
grote kans op aanvallen door Buizerds. Een hoge dichtheid aan buizerdnesten betekent waarschijnlijk echter ook meer agressie tussen de
buizerdparen onderling en meer agressie naar anderen die henzelf of hun
jongen zouden kunnen bedreigen. Die agressie lijkt te lonen: alle roofvogels die in het Noord-Kennemerlands Duin tijdens het broedseizoen
mensen aanvielen, hebben voor zover bekend met succes jongen groot
gebracht.
Schoorl

Bergen

Castricum

Heemskerk

Totaal

1850

1060

595

1553

1058

1160

7276

1995-2004
Broedgevallen (BG)
BG per 1000 ha, per jaar
BG met aanval

16
1
0

31
3
0

7
1
0

72
5
1

38
4
0

59
5
1

223
3
2

2005-2014
Broedgevallen (BG)
BG per 1000 ha, per jaar
BG met aanval

50
3
0

32
3
0

9
2
0

105
7
0

85
8
11

71
6
0

352
5
11

Hectare

Wimmenum Bakkum-Egmond

Tabel: Oppervlakte van de zes deelgebieden van het Noord-Kennemerlands Duin,
het aantal broedgevallen van de Buizerd in de periode 1995-2004 en 2005-2014,
het aantal broedgevallen van de Buizerd per 1000 ha per jaar en het aantal
broedgevallen van de Buizerd waarbij voorbijgangers werden aangevallen door een
van de volwassen vogels.

Dat in de periode 2005-2014 in gebied Castricum voorbijgangers werden
aangevallen door 13% van de broedparen van de Buizerd betekent niet dat
dit gebied in het broedseizoen beter geheel had kunnen worden gemeden:
door PWN werden de paden in de buurt van het nest afgezet en, als dit
niet mogelijk was, werden waarschuwingsbordjes geplaatst. Die afzettingen en waarschuwingen waren bovendien maar korte tijd nodig. Dat
voorbijgangers al in de eifase door een Buizerd worden aangevallen, zoals
in april 2003 in gebied Heemskerk, is uitzonderlijk. Voor zover bekend
vond in het Noord-Kennemerlands Duin de eerste aanval slechts drie keer
plaats voor half juni, zoals door Sevink & Bijlsma geschetst. Daarbij ging
het steeds om aanvallen door Buizerds van de Glopstukken. Twee maal
werd daarbij gebroed in de zuidwesthoek, vlak langs Van Oldenborghweg.
De overige vijf keer dat bekend is wanneer de aanvallen plaatsvonden,
gebeurde dat pas eind juni/begin juli: in de takkelingenfase en niet halverDe Winterkoning 50 (3)
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wege de nestjongenfase (conclusie 2b). Anders dan bij Sevink & Bijlsma
vonden die aanvallen ook ’s middags plaats, en niet alleen in de ochtend
en de avond.
Volgens Sevink & Bijlsma lopen solitaire personen een groter risico om
door een Buizerd te worden aangevallen dan meerdere personen bijeen
(conclusie 6). Dat blijkt ook in het Noord-Kennemerlands Duin het geval te
zijn. In gebied Heemskerk werden, zo blijkt uit het verslag van de roofvogelwerkgroep, in april 2003 twee trimmers aangevallen door een
Buizerd. Of hier sprake was van één aanval op twee trimmers of van twee
aanvallen op één trimmer is niet duidelijk. Voor zover bekend is in alle
andere gevallen steeds één persoon aangevallen. Bij Klein Johanna’s Hof
werd in 2012 een vrouw aangevallen, net nadat de vrouw met wie zij aan
het trimmen was, was achtergebleven. Dat is in dit verband opvallend. Bij
deze vrouw kwam de Buizerd na de eerste aanval nog twee keer terug en
viel daarbij nogmaals aan. Bij anderen gebeurde dat voor zover bekend
hoogstens één keer. Ook in het Noord-Kennemerlands Duin blijkt het
aantal aanvallen per persoon dus zelden groter dan drie (conclusie 7).
Net als bij Sevink & Bijlsma vonden voor zover bekend aanvallen door
Buizerds tijdens het broedseizoen steeds van achteren plaats en waren zij
gericht op het hoofd (conclusie 8). Bij Sevink & Bijlsma waren iets meer
dan de helft van die aanvallen raak (conclusie 10). In het NoordKennemerlands Duin waren de aanvallen waarbij dit bekend is in een
overgrote meerderheid van de gevallen raak. Maar worden dit soort aanvallen niet vooral gemeld als zij raak zijn? In deze studie is de kans op
oververtegenwoordiging van aanvallen die raak zijn nog groter dan bij
Sevink & Bijlsma: een oproep aan mensen uit het algemene publiek die
zijn aangevallen door roofvogels om dit soort incidenten te melden werd in
dit geval namelijk niet gedaan. Anders dan bij Sevink & Bijlsma konden
nadere details over de aanval ook slechts bij uitzondering bij de
slachtoffers worden nagevraagd. Van twee mensen die in het NoordKennemerlands Duin door een Buizerd zijn aangevallen en daarbij ook zijn
geraakt, is bekend dat die vervolgens de huisarts hebben geconsulteerd.
Dat rake klappen zelden ernstig genoeg voor doktersbezoek (conclusie 11)
kan in ons geval echter niet worden geconcludeerd. Bij de meeste
slachtoffers is hierover namelijk niets bekend.
De meeste mensen die door een Buizerd of door een andere roofvogel
worden aangevallen zullen daar flink van schrikken, zeker zij als daarbij
ook worden geraakt. Dat van de slachtoffers vrijwel niemand aandrong op
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maatregelen tegen de betreffende Buizerd – “Slechts eenmaal werd
gevraagd of het nest niet kon worden verplaatst” – wordt door Sevink &
Bijlsma genoemd als de meest opmerkelijke uitkomst van hun onderzoek:
“Als dat geen progressie in kennis en denken is, weten wij het niet meer”.
Ook in het Noord-Kennemerlands Duin was er “compassie met de moeder
die haar jongen verdedigde” en waren de reacties opvallend mild. De wijze
waarop medewerkers van PWN het publiek in dezen tegemoet traden, zal
daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Als door een Buizerd ook
vrouwen en kinderen (kunnen) worden aangevallen, lijkt de compassie met
buizerdmoeders wel minder groot. Zo bleek de man wiens vrouw in 2012
bij Klein Johanna’s Hof werd aangevallen het ‘niet meer zo op Buizerds te
hebben’. Eén van de mannen die in 2009 bij de Glopstukken werd aangevallen, waarschuwt in de krant “dat het bos niet zonder gevaren is, met
name als je kleine baby’s en kinderen mee hebt”. Er is echter geen reden
om te veronderstellen dat ouders met kinderen in dit verband extra gevaar
lopen. Wie naar verhouding wél een grotere kans lopen om door een
Buizerd te worden aangevallen zijn trimmers, helemaal als zij zich alleen in
de buurt van het nest van een aanvallende Buizerd begeven en daarbij niet
goed om zich heen kijken. ‘Stop even met hardlopen’ is, naast ‘Kijk goed
om u heen’ (zie foto), op bordjes waarmee wordt gewaarschuwd voor
aanvallende Buizerds daarom wellicht een goed aanvullend advies.
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op een eerdere versie van dit artikel.
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Vogels met een verhaal
Marjorie Janse
Afgelopen winter een leuke winter, wat soorten betreft in en om ons huis.
In de vijver bij het winkelcentrum in Castricum viel me al een tijdje een
Kokmeeuw op met twee ringen. Er was er ook eentje met 1 aluring maar
die was nogal schuw. De ring was niet af te lezen of te fotograferen.
Maar de dubbelgeringde meeuw was gek op bezoek met brood aan de
vijver, dan bleef ze tot op een paar meter zitten. Bij kleine kinderen at ze
zelfs zowat uit de hand. Doordat ze zo tam was heb ik de aluring rondom
kunnen fotograferen en kunnen aflezen. De kleurring met de drie letters
LTB waren al van een afstandje te lezen.
Na melding bleek het hier om een Finse Kokmeeuw te gaan. Ze (het is dus
een zij) is op 13 augustus 2005 geringd als 1 KJ Kokmeeuw in Turku-Pori
in Finland. Frank Majoor heeft deze vogel later hier gekleurringd. Waarna
er een ruime reeks terugmeldingen gekomen is, de meesten door bekende
vogelaars van onze VWG, allemaal meldingen uit Castricum. Maar een
enkele ook uit Finland, zoals op 12 mei 2007 en 16 april 2014 vanuit
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Vanhankaupunginkoski, Helsinki, Finland. Even gegoogled, prachtig
gebied. Wel wat anders dan zo'n vijver hier...

Finse Kokmeeuw

Foto: Marjorie Janse

Kennelijk overwintert de meeuw hier uitstekend in onze vijvers, en vliegt
dan naar Finland om te broeden. Om dan weer terug te komen enz. De
laatste keer dat ik de vogel hier heb gezien was in maart. In april waren
opeens alle Kokmeeuwen weg. Zij ook. Gezien de terugmelding in 2014 is
ze dus op weg naar haar broedgebied. Dat wordt komend najaar weer
uitkijken naar een bekende ... De bijgevoegde foto's van dezelfde vogel in
winter- en zomerkleed heb ik ook op FB gezet en het leuke is dat het
bericht binnen een uur gedeeld was door een bekend Russisch
ornithologe. (met dank aan Richard Reijnders die me hier op attendeerde).
Best een eer en echt leuk! Op de eerste foto de Finse in winterkleed, eind
november 2014 Op de tweede foto de Finse in zomerkleed, begin maart
2015.
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Finse Kokmeeuw

Foto: Marjorie Janse

Nog een leuke terugmelding: Deze winter heb ik in plaats van vetbollen
gewoon los strooivoer (tortelduivenvoer) gestrooid, in een vogelhuisje in
zowel mijn voor- als achtertuin. Aan beide kanten leverde dat erg leuke
soorten op, naast een boel Kauwtjes die al vele jaren het konijnenvoer
komen opeten uit de hokken, ook Heggemussen, Roodborst, Tortelduiven,
en de "vaste" Merels die al op 26 maart hun eerste jongen voerden (met
kattenvoer dat man Merel desnoods uit de keuken jat, tussen 4 katten
door). In de voortuin ook deze soorten én twee Putters die steeds
terugkwamen. Zij waren de enigen die aan de vetbollen hingen. Maar de
kers op de taart was wel een geringde Rietgors. Hij kwam vanaf ongeveer
februari iedere dag, 's morgens maar vooral 's avonds. Ik heb heel veel
foto's gemaakt van het ringetje, en de eerste poging die terug te melden
mislukte. Toch een verkeerd cijfer ertussen. Lastig aflezen zo’n pietepeuterig ringetje en dan rondom. Gelukkig bleef hij trouw komen en ja
hoor, eindelijk, de goede combinatie te pakken. De vogel bleek op 23
september 2008 geringd te zijn in Castricum als 1kj Rietgorsman.
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Afgelezen in het veld heet dat, na 6 jaar, 6 maanden en 5 dagen oftewel
2377 dagen na de ringdatum komt hij nog vrolijk voer eten in de voortuin
hier midden in het dorp.

Rietgors

Foto: Marjorie Janse

Dit stukje schrijf ik begin april en nog steeds komt hij trouw eten. Als het zo
uitkomt jaagt hij de Roodborst gewoon uit het voederhuisje. Maar dat is
ook weleens andersom. Richard heeft nagekeken wat tot dan toe de
oudste was die teruggemeld is en die was 4 jaar en 8 maanden later
teruggemeld. Deze gaat er dik overheen, en is dus de oudste Rietgors
terugmelding ever van de ringbaan hier. Het is een zeer levendig beestje
en ik hoop dat hij nog wel even zo doorgaat. De foto is in maart gemaakt in
mijn voortuin. Door die ringgegevens krijg je toch een hele andere kijk op
de vogels en bekijk ik ze met nóg meer respect, het is zó leuk dat ze een
stukje van hun levensverhaal bij zich dragen! Stel dat ze ook al hun
avonturen zouden kunnen vertellen!
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Een Slechtvalk in vreemde doen
Jan Zweeris
Op 9 maart maakten we weer een ommetje met de GP’ers door het duingebied van Noord-Bakkum. In het begin was er weinig vogelbeweging. Het
begon pas aantrekkelijk te worden in de hut van het Doornvlak. We hadden
ons nog maar net geïnstalleerd of er landde een Slechtvalk op een eilandje
in de plas. Wat zou ze daar moeten? Even op adem komen? Een noodlanding? Een prooi? Niks van dat alles. Een bad nemen. En nog wel een
zeer uitgebreid. Het leek wel voorjaarsschoonmaak. Kopje onder en flink
spartelen. Even uitslaan en schudden. Toch niet naar het zin. Nog een
keer het hele ritueel. Er moesten zeker heel wat mijten, luizen, teken en
ander gespuis weggespoeld worden. Want nog een derde en een vierde
keer werd er flink gesparteld. Toen was het pas genoeg. Schudden en weg
wezen. In een hoge bladerloze boom streek de badeling neer. Lekker in de
zon om op te drogen. Dat hele baderie gedoe werd vanaf de wallenkant
gadegeslagen door twee Grauwe Ganzen, die met een boog om de valk
heen gepeddeld waren naar hun uitzichtpunt. Wat een tegenstelling. Een
valk in het water en ganzen op het droge. En dat op deze zonnige, frisse
middag in maart. Begeleid door het gezang van een Zanglijster.
Wist je dat…………….?
Jan Zweeris
1. Veren net als haren, schubben en geweien huidvormingen zijn,
bestaande uit een vezeleiwit keratine.
2. Een veer opgebouwd is uit een schacht met een smalle buitenvlag en
een brede binnenvlag.
3. De zijtakjes voorzien zijn van weerhaakjes (barbules), die als klittenband in elkaar grijpen.
4. Dan een licht maar heel sterk geheel ontstaat.
5. Donsveren de barbules missen, waardoor de structuur losser wordt.
6. Veren als dakpannen over elkaar heen liggen en zo een dicht geheel
vormen.
7. De donsveren dienen voor de isolatie, lekkere warme onderkleding.
8. Dekveren de boel afdekken; de bovenkleding.
9. De pennen, de grootste veren zijn van vleugels en staart.
10. Vogels (de meeste ) worden geboren met dons.
11. Na twee donskleden, dekveren en pennen ontstaan.
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12. Reigers en Haviken poederdons veren hebben.
13. Deze groeiende veren een talkachtig poeder afgeven, dat het verenpak waterdicht maakt.
14. Dekveren zorgen voor isolatie en stroomlijning.
15. Ze samen met de donsveren er voor zorgen dat er weinig lichaamswarmte verloren gaat.
16. Een vetklier boven de stuit vet afgeeft waardoor de veren waterafstotend worden.
17. Vogels dit met hun snavels over de veren verdelen. Veel poetsen dus.
18. Alle watervogels hier gebruik van maken.
19. Alleen de Aalscholvers hierop een uitzondering maken.
20. Zij na bijna elke duik hun veren te drogen hangen om weer te kunnen
vliegen.
21. Ze beter onder water kunnen duiken en zwemmen zonder lucht tussen
de veren.
22. De grote slagpennen onmisbaar zijn voor het vliegen, de opwaartse
beweging en evenwicht.
23. Veren ook een belangrijke rol spelen bij de balts en partnerkeuze.
24. Een vogel, die goed in de veren zit, een vitale vogel en dus een
aantrekkelijke partner is.
25. Ook sierveren en kleur daarbij een rol spelen.
26. Een mooie witte wangvlek bij een moeder Koolmees goeie nestzorg
waarborgt.
27. Ze bovendien haar jongen goed voorziet van vitamines en caroteen
voor een goed werkend immuunsysteem. Dus betere broedresultaten,
levenskansen.
28. Een brede stropdas bij het mannetje, een aantrekkelijke partner is.
29. Voor hetzelfde doel Lepelaars en Reigers in het voorjaar extra kop-,
hals-, en rug-veren hebben.
30. Veren veel verzorging nodig hebben.
31. Bij het poetsen met de snavel de veren losgetrokken worden van
verknopingen tussen de weerhaakjes, waarna de veren weer op hun
plaats vallen.
32. Ook water- en stofbaden deel uitmaken van de verzorging.
33. Het poetsen van elkaars kop- en nekveren veel voorkomt. Partnerbinding en heel praktisch.
34. Het ook nog hygienisch is; het weghalen van parasieten.
Wordt vervolgd. Met dank aan Marcel Boer van Tijdschrift Het Vogeljaar en
andere bronnen.
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Dagboek Heemskerk 8
Jan Zweeris
13 april in het Noorderveld
Eindelijk geen Witte, maar een paar of paartje Gele Kwikstaarten gezien.
Aan het fourageren in het plas dras, waren ze goed te bekijken zijn. Met
daarbij nog een aantal Wintertalingen in hun beste pak.” Wat zijn dat toch
een prachtig uitziende grondelaars.” En ook nog even genieten van de
blinkend schone Kluten, die stonden te maaien in het water met hun
flinterdunne, gebogen snavels. Terwijl ik zo stond te genieten, hoorde ik
een vreemd en toch bekend geluid. Geklepper van Ooievaars?! Maar er is
hier in de buurt geen nest. Ook in het veld was niets van dien aard te zien.
Het geluid kwam dichterbij. Omhoog gekeken. En, ja hoor, drie Ooievaars
kwamen buitelend overvliegen. Baltsend? Of gewoon plezierend? vlogen
ze richting Castricum. Kennelijk hadden er twee het meeste contact. De
derde deed een beetje voor spek en bonen mee. En zo verdwenen ze in
westelijke richting. Van Joop Zuiderwijk hoorde ik dat hij op 16 april 24
soorten vogels had gescoord, waaronder een Ooievaar, een Lepelaar, een
Kleine Zilverreiger en een Zwarte Ruiter. Zo maar op een doordeweekse
dag, in het Heemskerkse.
Broedende Reigers
In het Marquette Bos, vrij dicht bij de weg, zijn weer hoog in de dennen
een aantal nesten gebouwd en bewoond door Blauwe Reigers. Af en toe
wat rauwe kreten maken duidelijk dat er een kolonie contact is. Goed of
Kwaad. Uiteindelijk heb ik 9 nesten kunnen onderscheiden in de wirwar
van takken boven in de naaldbomen. Enigszins geholpen door de
witgepoepte plekken op de grond en de struiken er onder. Op 27 april telde
ik 5 bewoonde nesten. Een van de jongen maakte een hels kabaal als van
een regelmatig snel aanlopend mechaniek: tak tak taktak taktak,tak tak
enz. En dat bijna een half uur lang. Af en toe vloog er een oudervogel naar
een van de nesten. Begroet door een hongerig jong.
Het Steenstra Park
In de vijver van het park ligt een eilandje begroeid met riet en kleine
bomen. Op 26 april zag ik uit de verte nog al wat witachtige vlekken tussen
de bomen door op het eilandje. Dichterbij gekomen zag ik wat die witte
plekken waren. Tien crèmekleurige hoopjes van 3 en 4 grote ganzen
eieren. Verlaten nesten? Enkele nesten werden bebroed. Door twee
Grauwe Ganzen en door Brandganzen, verscholen tussen het riet. Het
was een zonnige middag. Misschien lieten de andere ganzen het
verwarmen van de eieren over aan de zon? Een merkwaardig tafereeltje.
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Het werd nog verlevendigd door Waterhoentjes met hun karakteristieke
wipstaartjes, wit met zwart. Canadese Ganzen en twee Nijlganzen
dobberden in de buurt rond.
De Slechtvalk en andere………
Helaas geen broedgeval geworden. Half april is de vogel gevlogen, naar
betere oorden. Geen dorpstoren, maar……? Huub zal nog een verslag
schrijven over zijn waarnemingen in de afgelopen Valken periode. Er zijn in
ons dorp meer doortrekkers langs gekomen, waarvan er sommige zijn
gebleven. Om er enkele te noemen. Een Kraanvogel vertoonde zich boven
het Heemskerkse tuindersgebied op 19 april. Gierzwaluwen gierden langs.
Maar de nestelhoop kwam niet in vervulling. Vorige jaren kwamen ze wel
tot broeden. Huub had zich daar al weer op verheugd. Helaas mocht het
niet zo zijn. Ook Beflijsters waren van de partij. Eerst 3 en op 7 mei werden
er zelfs 9 gemeld in de buurt van de Reservaatweg in het duingebied.
Allemaal geen blijvers. De Zwarte Roodstaarten doen het gelukkig beter.
Zij blijven. En laten dat horen ook, in de omgeving van de Kleine Houtweg
en ook bij het Krengenbos. In het duingebied doen de Appelvinken het
goed. In de voormalige tuinen van Jan Huisman broeden tussen het
“Kleingoed” Kleine Plevieren, vertelde Huub.
De IJsvogels
Het belooft een goed jaar te worden, net als vorig jaar. De zeer zachte
winter van 2013-’14 heeft een zeer duidelijk effect gehad. Uit 4 nesten zijn
20 jongen gevlogen. Op de 10 locaties waar de VWG wanden heeft
gemaakt, zwierven in het najaar al jonge mannetjes rond. Dat waren goede
voortekenen voor 2015. Op 7 plaatsen hebben we, na deze zachte winter,
broedende paartjes. Een duidelijk record. Er zijn weinig meldingen van
IJsvogels, omdat ze om beurten ongeveer 2 uur broeden. De niet
broedende vogel eet wat en houdt zich schuil. Je moet net geluk hebben
als je het wisselen van de wacht ziet. Met dank aan Klaas Pelgrim

Bosuilen en Grote Zilverreigers
Jan Zweeris
Op 20 februari van dit jaar is Arend naar Akersloot gefietst om daar aan de
oever van het Alkmaarder Meer op een bankje gezeten naar de overkant
te kijken. Daar ligt namelijk het Starteiland. Dat eilandje is begroeid met
struiken en bomen. Een rustige plek om de nacht door te brengen. Zo
dachten een aantal Zilvers daar ook over. Al twee jaar lang gebruiken ze
de takken daar als slaapplaats. Vorig jaar met z’n tienen, dit jaar met z’n
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veertienen en wel volgens de telling om 18.20 uur vanaf het Hennie GrootSchermerpad. Arend heeft ook de afgelopen periode de Bosuilen geteld in
het gebied tussen Wijk aan Zee en Bergen. Hij heeft daar in totaal 77
territoria geteld met als einddatum 1-4-2015: 45% meer dan in 2014. In het
Marquette gebied bevinden zich 2 territoria. Een bekend excursiegebied
voor deze vogel. Tussen Wijk aan Zee en de Papenberg bestaat een
behoorlijke kans om ze te zien of te horen. Daar vond hij, al roepend, 19
territoria. In een groter gebied tot Egmond aan Zee 46 territoria. In het
Heiloerbos daarentegen is er maar een te vinden. De bewoner daarvan
hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen, terwijl hij doodstil zat te
zonnebaden in een gat van een Eikenboom. Een pracht exemplaar. Heel
fotogeniek. Een bekende voor een aantal regelmatige wandelaars daar.
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Als bij jullie De Winterkoning op de deurmat valt dan is het haast vakantie.
Heerlijk! Jullie zullen er wel zin in hebben. Misschien is het intussen gelukt
om bij mij thuis de jonge Torenvalken te ringen. Dat zou mooi zijn. In ieder
geval heeft het paar op dit moment (17 mei) vijf jongen en krijgt vrouw
Torenvalk regelmatig door pa Torenvalk een lekkere (ahum) muis aangeboden. Zij gaat deze dan in de kast voor de nog hele jonge Torenvalken in
kleine stukjes trekken en verdelen. In deze tijd kijken we ook al weer naar
het nieuwe seizoen en maken we samen het nieuwe excursie-programma.
Het programma zal ik eind augustus naar jullie mailen. Natuurlijk hopen we
dat het met onze Jeugdvogelclub net zo goed gaat als dit afgelopen jaar.
Er was steeds een prima opkomst en we verwachten natuurlijk dat dit zo
door gaat. Maar eerst gaan we vakantie vieren! Namens Matty, Micha, Jos,
Jan, Hans, Jeroen en mijzelf wens ik jullie een hele fijne zonnige vakantie
toe. En let wel, tussendoor kan er natuurlijk altijd naar vogels gekeken
worden… Zie hiervoor onderaan de “Jongerenrubriek”.
Excursie “Landgoed Marquette” in Heemskerk.
Cees Baart
Zondag 8 maart brengen we bij mooi weer een bezoek aan de bossen met
duinrellen en grachten van een heel oud Landgoed. Mede-excursieleider
Klaas Pelgrim vertelt ons iets over het ontstaan. Hiervoor kunnen we zelfs
teruggaan naar het jaar 1200. Toen heeft er al een kasteel gestaan. De
toren van destijds kun je nu nog terugzien in het midden van het huidige
gebouw.
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Excursie Landgoed Marquette
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Foto’s: Cees Baart
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Verder gaan we vandaag de bosvogels opzoeken en daarvoor gebruiken
we onze ogen en natuurlijk ook onze oren! Het wordt immers al een beetje
voorjaar en dan beginnen de vogels te zingen. Zo horen we: Vink, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Winterkoning, Groenling en
Halsbandparkiet. Verschillende van hen hebben zich ook laten zien. Klaas
vertelt ons over zijn activiteiten om het de IJsvogel hier naar de zin te
maken. De steile wanden die hij hier samen met anderen maakt. Hij wijst
ons op een omgevallen boom waarin een IJsvogel ook onderaan de boom
in de kluit zijn nestingang kan graven. Hij speelt bij hoge uitzondering het
geluid van de IJsvogel af, maar ‘de blauwe flits’ vertoont zich helaas niet.
Dat zal je altijd zien. Neemt niet weg dat het een geslaagde excursie is
geweest met maar liefst 16 deelnemers !!! en met verdere waarnemingen
als Grote Bonte Specht, Kauw, Waterhoen, Wilde Eend, Kraai, Meerkoet,
Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Nijlgans, Canadese Gans, Holenduif, Gaai,
Aalscholver, Buizerd en Kokmeeuw.
Excursie “Landgoed Nijenburg” in Heiloo.
Léon Ariens
De vogelgroep en ik waren op 12 april naar landgoed Nijenburgh, in het
Heilooërbos. Voordat we de tocht begonnen hebben we een skelet van
een vogel gezien. Ik was een beetje laat, dus ik heb niet gehoord van
welke vogel het is. Hij had een hele lange snavel, dus het zou zomaar een
Grutto kunnen zijn. Meteen bij het begin van de tocht hoorden wij een
Winterkoning. Daarna liepen we verder en we kwamen de hoek om en we
hoorden meteen allemaal vogels. We zagen ook nog een prikkelstruik
waar een vogel haar nest had ingebouwd zodat de meeuwen er niet bij
kunnen. Toen kwamen we aan de rand van Heiloo en Alkmaar. Daar werd
uitgelegd dat er vroeger op deze plek een duin was. Door het water zijn de
duinen daar weggevaagd en zijn de duinen verderop komen te liggen.
Boven een weiland zagen we twee Bruine Kiekendieven. Dat was een
paartje. Daar was ook een Wilde Eend en ook nog een Torenvalk. Op een
moment kwamen we langs de manege van mijn zus Aépril. Daar vandaan
gingen we over het spoor. We bleven in het bos, dus de trein rijdt midden
door het bos. We moesten ook over een oud houten bruggetje, maar daaronder was het water weg. We hoorden opeens een Groene Specht maar
we zagen hem niet. En we liepen langs een meertje en daar kwamen we
kikkerdril tegen en ook een Nijlgans. Daarna gingen we hoog in de bomen
kijken want daar zitten meestal Blauwe Reigers in. We zagen 6 nesten en
daar onder lagen 2 kapotte eieren. We gingen kijken in een schuur waar
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meestal vogels zoals een Holenduif en misschien wel een Uil. De uilenkast
was er wel, maar jammer genoeg was de Uil er niet. Daarna gingen we
langs de Kattenberg weer naar de begin plek en ondertussen hoorden we
ook nog een Merel en een Koolmees. We hebben ook nog gezien, maar
moeilijk in mijn verhaal te schrijven: Buizerd, Pimpelmees, Grote Bonte
Specht, Staartmees, Meerkoet, Boomkruiper en Boomklever, Kievit, Vink,
Roodborst, Stadsduif, Kauw, Zwarte Kraai, Waterhoen, Boerenzwaluw,
Zilvermeeuw en Gaai.

Excursie Landgoed Nijenburg

Foto: Ron Jasperse

Overzicht van jullie eigen waarnemingen tijdens de zomervakantie 2015.

Datum

Vogelsoort

Aantal

Waar

Mail dit uiterlijk 15 augustus naar mij (Cees Baart) en wie weet kan ik dit in
een verslag verwerken voor de Winterkoning / clubblad in oktober?
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Vogelbladen
Martine Kamminga
Drones als onderzoeksmiddel
In de Fitis nr. 1 van 2015 wordt verslag gedaan van een onderzoek in 2014
naar het wel en wee van een Visdief kolonie in Nieuw-Vennep op het dak
van een bedrijf. De eigenaar wilde ervan af, omdat de vogels overlast
veroorzaakten. Omdat tellingen uitwezen dat het aantal vogels in de
kolonie binnen een jaar tijd was gehalveerd, heeft de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland drones weten in te zetten om op een legale manier te
kunnen kijken of de eigenaar geen ongeoorloofde veranderingen had
aangebracht aan zijn dak. Dat bleek niet het geval. De vogelwerkroep ziet
in de toekomst meer mogelijkheden voor drones om in te zetten bij
vogelonderzoek.
Vergrijzing bij Vogelwerkgroepen
De Tringiaan, maart 2015, opent met een probleem van de Vogelwerkgroep Schagen, dat bij veel vogelwerkgroepen heerst, n.l. achteruitgang van het ledenbestand doordat de gemiddelde leeftijd steeds ouder
wordt. Leden overlijden en er komen te weinig jonge leden bij. Bij veel
ouderen gaat het gehoor achteruit en dat komt de waarneming van vogels
d.m.v. het gehoor niet ten goede. Er zijn genoeg ideeën voor jongeren
activiteiten, maar er zijn te weinig mensen die ze willen begeleiden.
Vogelgriep en Smienten
In december 2014 werd op meerdere bedrijven de vogelgriep vastgesteld.
Smienten worden als de voornaamste overbrengers gezien, omdat ze
neerstrijken in gebieden waar veel gras en water is. In de Tringiaan 2015
nr. 1 wordt uitgelegd waarom ornithologen hieraan twijfelen. De agressieve
vogelgriepvariant H5N8 komt uit China en Korea. Onze Smienten broeden
daar niet, maar wel in West-Siberië. Hun trekroutes overlappen die van de
meer Oostelijke Smienten niet. Ze zouden de vogelgriep wel via b.v. de
Kleine Zwaan kunnen krijgen, die wel oostelijker broedt en onze gebieden
aandoet. Nog meer nieuws over Smienten. De Fitis 2014, nr. 4 meldt dat
de Vogelwerkroep Zuid-Kennemerland (samen met ons, SVN en
Vogelbescherming Nederland) met succes een procedure heeft gevoerd
tegen de provincie, om te voorkomen dat er Smienten worden
afgeschoten. Daar is het nu verboden, omdat de schade die Smienten
zouden aanbrengen in grasland, over de afgelopen jaren nul bleek te zijn.
Minder succes echter inzake de Meeuwen van Tata Steel, die teveel
overlast veroorzaken. De Provincie heeft toestemming gegeven ze af te
schieten (naschrift redactie: VWG M-K en SVN hebben hiertegen echter
beroep aangetekend bij de Rechtbank; de eerste zitting was 13 mei jl.).
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Nestgelegenheid creëren
De Kieft, dec. 2014 vertelt over de plaatsing van 5 kunstnesten voor Huiszwaluwen in de Kerkstraat en de Kerkbuurt in Oostzaan. Die zijn een groot
succes. Uit enkele kwamen zelfs meerdere broedsels in een jaar. Onder
de dakranden van een aantal grote gebouwen in de Zaanstreek zijn in april
2014 nestkasten voor Gierzwaluwen geplaatst. Afwachten of ze dit jaar
worden bezet. Elan Wonen heeft nieuwe kunstnesten voor de Huiszwaluw
geschonken aan de huizen aan de Vondelweg in Haarlem. De Fitis 2014,
nr. 4 juicht dit zeer toe.
In het kader van een leer-werkproject worden in Ommen door leerlingen
van twee scholen speciale nestkasten gemaakt voor Steenuilen, zodanig
ontworpen dat er geen Steenmarters bij kunnen komen. Jonge Steenuilen
zijn een belangrijke prooi voor de Steenmarter (blad: Meander); zo blijven
de Steenuilen hopelijk beschermd en hebben de scholieren een goede
manier om hun timmervaardigheden te ontwikkelen en mee te doen aan
natuurbescherming.
De Tapuit gaat achteruit!
Het is zelfs éen van de snelst achteruitgaande soorten in Europa. De Skor
2014, nr 5 noemt een brochure hierover die de Vogelbescherming in 2014
heeft uitgebracht. Daarin worden verschillende oorzaken voor die teruggang genoemd: te weinig konijnen, daardoor te weinig holen om in te
broeden en te veel vergrassing in de duinen, waardoor de Tapuit geen
voedsel kan vinden. Te weinig uitwisseling tussen populaties Tapuiten,
waardoor gevaar voor inteelt ontstaat, insecticidegebruik op de trekroutes,
verstoring door wandelaars die van de paden afgaan, predatie door de
vos, sterfte van jongen die laat in het broedseizoen worden geboren.
Wat hieraan te doen? Op de lange termijn: het creëren van stuifduinen om
dynamiek in het landschap te krijgen, begrazing ook door paarden en
schapen en geiten, niet alleen door runderen, en in wisselende intensiteit.
Op de korte termijn: Verruigde gebieden maaien en afplaggen, konijnen
opnieuw uitzetten, eventueel nestkasten voor de Tapuit ingraven of
creëren op plekken waar geen vos bij kan. Rust. Erop toezien dat
recreanten op de paden blijven.
Interessant vogelgedrag
Skor 2014, nr 5: Spreeuwen maken gaatjes in mesthopen of rottende
algenlagen, op zoek naar voedsel. Dat blijkt uit vondsten van mesthopen
en aangespoelde groenwieren langs de Waddenkust. Ze zijn vooral gek op
de eieren en maden van strontvliegen. Door hun snavel te spreiden,
forceren ze de vegetatie uit elkaar en met hun ogen kunnen ze de diepte
van het gaatje inschatten om hun prooi op te pikken.
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Duin 2014, nr. 4: IJsvogels zoeken de laatste jaren meer de menselijke
bewoning op. In een strenge winter zoeken ze een wak onder een brug in
de stad. Ze broeden in vijvers van stadsparken en in grote tuinen. Doordat
er veel broedsels uitkomen, ontstaat woningnood onder de vogels. Men
wordt aangemoedigd om broedwanden te maken op plaatsen waar ze
worden gezien.
De Tringiaan 2015, nr. 1 beschrijft een onderzoek door een internationaal
team van biologen naar het gedrag van Koolmezen. Enkele gevangen
Koolmezen werden getraind meelwormen te pakken achter een bepaald
deurtje. Werden de hokjes en die Koolmezen in het wild uitgezet, dan
bleken veel wilde mezen dat gedrag over te nemen. Bekend is ook het
fenomeen dat zich rond 1950 voordeed in Engeland: mezen openden de
doppen van melkflessen die voor de deuren waren gezet, om van de
roomlaag te snoepen. Binnen korte tijd was die vaardigheid verspreid
geraakt over geheel Engeland en later in een deel van West-Europa.
Windparken
In het Jaarverslag van 2014 van de Vogelwacht Franeker e.o. wordt
gewezen op het zgn. achterbuurteffect van windturbineparken op vogels.
Langs de IJsselmeerkust van Friesland zijn veel windturbineparken.
Watervogels en wadvogels als Kievit en Wulp hebben nu door dat ze de
rotorbladen moeten mijden. Daardoor vallen er onder hen tijdens de trek
nu minder slachtoffers. De Vogelwacht vergelijkt dit verschijnsel met het
gedrag van mensen die een buurt gaan mijden waar veel criminaliteit is.
Hierdoor gaat het overvalcijfer omlaag, maar de levensomstandigheden
zijn niet beter geworden. Windturbineparken kunnen een barrière vormen
voor vogeltrekroutes. Alleen roofvogels zoals de Buizerd en de Rode
Wouw vliegen er nog dwars doorheen, waardoor onder hen de meeste
slachtoffers vallen. Ze schijnen in hun vlucht geen rekening te kunnen
houden met de beweging van de rotorbladen.
Ons 60-jarig bestaan – vrijwilligers gezocht
Besturen is vooruitzien: op 10 april 1918 bestaat de Vogelwerkgroep 60
jaar ! Dat lijkt nog erg ver weg maar als we iets “ingewikkelds of moeilijks”
zouden willen dan kunnen we daar maar beter op tijd mee beginnen. Als
Bestuur willen we dat jubileum uiteraard met U vieren, en daarom zoeken
we nu al leden met ideeën en wensen die zouden willen helpen om tijdig
na te denken over dit jubileum en te helpen bij de voorbereidingen. Wilt u
hierbij meehelpen: meld u aan bij Hans Stapersma: telefonisch (0622684313) of per email (j.stapersma@gmail.com).
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Dia-avond van eigen leden
Tim Walta
Donderdag 5 november. Vogel dia-avond van eigen Leden ! Voor het éérst
een avond waarop eigen leden een kans krijgen om hun eigen vogelfoto's
van, rondom huis, iets verder of vakantie te laten zien aan eigen leden !!
Heeft u 50 tot max. 300 foto's dan kunt u zich aanmelden vóór 5 oktober bij
Tim Walta (tel. 06-22201978, maar liever per mail timwalta@gmail.com)
met vermelding van aantal foto's en uit welke omgeving ze komen, dit om
zo’n gevarieerd mogelijke avond in te kunnen delen ! Dus meldt u aan; het
wordt vast een leuke avond ! Bij een groot aanbod, komt er misschien een
vervolg ? Heeft u nog vragen over eea: u mag mij altijd bellen en/of mailen.

Waarnemingen in het werkgebied
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 jan t/m 30 april
2015. 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
1 jan 15 ->N IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Rik v/d Starre
2 jan 1 ex Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
4 jan 1 ->N IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
13 mrt 2 ->N Noordzee - t.h.v. Noord Holland Lonnie Bregman
22 mrt 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
Geoorde Fuut
Van af 7 maart aanwezig op de Wei van Brasser max 4 vogels
Noordse Stormvogel
27 mrt 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
Jan-van-Gent
1 jan 1 ->ZW IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
2 jan 18 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
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6 feb 1 vondst (dood) Castricum aan Zee Arnoud Maurer
17 mrt 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res
22 mrt 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg
27 mrt 2 overvliegend Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
Grote Aalscholver
Tot 8 februari werden 1 soms 2 vogels gezien in IJmuidenHavens&Sluizen
Kuifaalscholver
Maar 1x gezien: 8 feb. door P. de Hollander en J. de Jong, bij de Noordpier
Roerdomp
5 jan 1 ex Hoefijzermeer Huib Versloot
Van 23-1 t/m 13-2 werd een vogel af en toe gezien in de Karpervijver
17 mrt 1 ex Hoefijzermeer Lonnie Bregman Sloop ritselend stiekem weg
Kleine Zilverreiger
1 ex werd op 5, 11, 14, 16,17, 20, 25 en 31 Januari gezien in Heemskerker
Noordbroekpolder
18 jan 1 opvliegend Castricummerpolder Jos Vroege
31 jan 1 ex Castricummerpolder Luc Knijnsberg
Grote Zilverreiger
87 waarnemingen werden doorgegeven in de volgende gebieden: A9 –
Castricum, Akersloot – Hempolder, Alkmaar – Alkmaardermeer
(slaapplaats telling door Egbert van Diepen op 21-1 / 37exx), Castricum De Groote Ven, Castricum - Plasjes N203, Castricum (gemeente),
Castricummerpolder, Heemskerk - Waterberging Noorderveld, Heemskerker Noordbroekpolder, Limmerpolder, Uitgeest, De Oude Venne,
Dorregeesterpolder 6 10
Ooievaar
23 mrt 1 foeragerend Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman
24 mrt 1 ex Uitgeesterbroekpolder Wim lutgerink
25 mrt 1 ex Uitgeesterbroekpolder Onno Steendam
25 mrt 1 ex Uitgeest Dick Groenendijk
25 mrt 1 ex Uitgeest (gemeente) Christophe Reijman
26 mrt 1 ex Uitgeesterbroekpolder Leo Heemskerk
Lepelaar
31 jan 1 overvliegend ->Z Alkmaardermeer Pascal Stroeken
1 mrt 2 ex Akersloot - Hempolder Pascal Stroeken
27 mrt 1 ex Akersloot - Hempolder Ronald Slingerland
Kleine Zwaan
2 jan 2 ex Castricum Mark Res
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Wilde Zwaan
48 waarnemingen in deze periode in de volgende gebieden: Castricum
(gemeente), Heemskerk - Waterberging Noorderveld, Heemskerker
Noordbroekpolder, Hoefijzermeer, NHD-Infiltratiegebied, NHDLeenscheuterwei, NHD-Terrein Bakkum, NHD-Terrein Castricum, NHDVerbrande Vlak
Toendrarietgans
27 jan 40 overvliegend Uitgeest - Dorregeesterpolder Willem Olbers
1 feb 1 ex Noordbroekpolder H. Schekkerman, T. Butter Tussen
Kolganzen
2 feb 1 ex Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg
Kleine Rietgans
17 jan 140 ->NO Castricum - De Groote Ven Hans Schekkerman
6 feb 12 ->NO NHD-Zuidernollen Henk Levering
Rotgans
Verschillende exemplaren langsvliegend boven zee en/of op pier IJmuiden
4 mrt 35 foeragerend Castricummerpolder Guido Keijl
14 mrt 1 foeragerend NHD-Terrein Heemskerk Hans Schekkerman
van 15 t/m 27 maart 1 vogel in het NHD-Infiltratiegebied Ruud Altenburg
27 mrt 1 foeragerend NHD-Terrein Egmond Luc Knijnsberg
Zomertaling
13 mrt 6 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
17 mrt 2 ex NHD-Terrein Bakkum Annerieke Osinga en Wim Schermer
Krooneend
24 mrt 5 ex Hoefijzermeer L. Knijnsberg en M. de Heus 3 man en 2 vrouw
Topper
13 mrt 13 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
Zwarte Zee-eend
Verschillende langsvliegende exemplaren boven zee
Nonnetje
27 jan 1 ex Uitgeestermeer Willem Olbers, Mark Res
6 feb 2 ex Uitgeestermeer Kees de Jager
Rode Wouw
26 mrt 1 ->N NHD-Russenduin / De Rellen Edward Bos Over de duinen
richting noord cirkelend. Hoogte pakkend en daarbij lastig gevallen door
Zwarte Kraaien. Rode gevorkte staart duidelijk zichtbaar. Daarbij smalle
geknikte vleugels. Waargenomen samen met P. Ouwerkerk
27 mrt 1 ex NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
28 mrt 1 ex NHD-Terrein Bakkum Dick Dekker
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Zeearend
14 mrt 1 ->NO NHD-Terrein Bakkum R. Dedding en Axel Duivenvoorden
17 mrt 1 ex NHD-Infiltratiegebied Rene Hoogenboom en Frank Juffermans

Zeearend

Evert-Jan Woudsma

18 mrt 1 ex NHD-Infiltratiegebied Arnold Wijker
18 mrt 1 overvliegend NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
19 mrt 1 rustend NHD-Terrein Egmond Jaap Walta
Smelleken
7 jan 1 overvliegend NHD-Terrein Castricum A.T. Dekker
19 feb 1 overvliegend Uitgeesterbroekpolder August van Rijn
Patrijs
5 mrt 2 ex Bergen (NH) (gemeente) A.T. Dekker
7 mrt 2 ex Bergen (NH) (gemeente) Theo Admiraal
Kluut
Van af 28 februari gezien in de volgende gebieden Heemskerk 50
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Waterberging Noorderveld, Heemskerker Noordbroekpolder, Uitgeest –
Limmergat, Noordzee - t.h.v. Noord Holland, Castricum - De Groote Ven,
Castricummerpolder, Castricum - Plasjes N203 en IJmuiden - Zuidpier
Kleine Plevier
22 mrt 1 ex Uitgeest - De Oude Venne Cees de Vries
Bontbekplevier
Overvliegende vogels en in de volgende gebieden gezien: NHDZuidernollen, Uitgeest - De Oude Venne, Heemskerk - Waterberging
Noorderveld, NHD-Leenscheuterwei, Heemskerker Noordbroekpolder en
NHD-Terrein Bakkum
Kanoet
2 mrt 2 ex Castricum - De Groote Ven Mark Res
11 mrt 1 ex Castricum - De Groote Ven Christophe Reijman
Drieteenstrandloper
De gehele periode gezien op het strand of vliegend boven strand/zee.
Grootste groep geteld was 164 vogels (Arend de Jong tussen afgang
Heemskerk en stille strand Castricum (2,6 KM strand)
Paarse Strandloper
Van januari tot begin maart op de pieren van IJmuiden aanwezig
Kemphaan
Gehele periode gezien; van een enkele vogel tot 50 exx. Gezien in de
volgende gebieden: Castricum (gemeente), Heemskerk - Waterberging
Noorderveld, Heemskerker Noordbroekpolder, Castricum - De Groote Ven,
Limmerpolder, Castricummerpolder, Uitgeest - De Oude Venne, Castricum
- Plasjes N203
Bokje
18 jan 1 ex NHD-Leenscheuterwei Hans Kuperus, Arend de Jong
22 jan 1 ex NHD-Leenscheuterwei Dick Groenendijk
24 jan 1 ex Heemskerkerduin e.o. C. Oldenburg
25 jan 4 ex NHD-Terrein Heemskerk Ruud Altenburg
21 feb 6 ex NHD-Terrein Heemskerk Hans Schekkerman
9 mrt 1 ex NHD-Terrein Bakkum Ruud Altenburg
11 mrt 2 ex NHD-Terrein Heemskerk Luc Knijnsberg
14 mrt 2 ex NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman.
17 mrt 5 opvliegend NHD-Terrein Heemskerk Lonnie Bregman
22 mrt 1 ex Uitgeest - De Oude Venne Cees de Vries
28 mrt 2 ex NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman Weer in de helm.
Houtsnip
16 jan 1 opvliegend NHD-Terrein Egmond Luc Knijnsberg
17 jan 1 opvliegend Hoefijzermeer Micha de Heus
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27 jan 1 opvliegend NHD-Terrein Bakkum Natasja Nachbar
31 jan 1 opvliegend NHD-Terrein Bakkum Jos Vroege
6 feb 1 ex NHD-Terrein Bakkum Chris Winter
7 feb 1 opvliegend NHD-Russenbergen Jos Vroege
13 feb 1 ex Castricum Mark Res
14 feb 1 opvliegend NHD-Russenbergen Jos Vroege
14 feb 1 ex NHD-Terrein Bakkum Theo Admiraal
28 feb 2 opvliegend NHD-Terrein Bakkum Jos Vroege
3 mrt 1 foeragerend NHD-Terrein Bakkum Arend de Jong
14 mrt 1 opvliegend NHD-Koepelduin Hans Kuperus
IJslandse Grutto
7 mrt 100 ex Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman
7 mrt 50 rustend Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
16 mrt 180 rustend Castricummerpolder Ruud Altenburg uitgekleurd.
16 mrt 30 ex Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
23 mrt 180 ex Castricum - De Groote Ven Hans Schekkerman
23 mrt 15 ex Heemskerk - Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman
28 mrt 65 ex Heemskerker Noordbroekpolder CS Roselaar
Rosse Grutto
Eind maart enkele vogels langs vliegend gezien boven de Noordzee
Zwarte Ruiter
4 mrt 1 ex Heemskerk Hans Groot
Witgat
16 jan 3 ex NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
22 jan 1 ex NHD-Leenscheuterwei Dick Groenendijk
1 feb 1 ex Heemskerker Noordbroekpolder Tinus Butter
3 feb 2 ex NHD-Terrein Bakkum Natasja Nachbar
10 feb 1 foeragerend Heemskerk - Waterberging Noorderveld L. Bregman
14 mrt 1 ex NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman
16 mrt 1 roepend Uitgeest - De Oude Venne Ruud Altenburg
17 mrt 1 roepend Akersloot - Hempolder Pim de Nobel
17 mrt 2 ex NHD-Leenscheuterwei Dick Groenendijk
18 mrt 1 roepend Uitgeest (gemeente) Hans Groot
24 mrt 1 ex NHD-Terrein Heemskerk Ruud Brouwer
Oeverloper
14 jan 1 ex IJmuiden - Havens & Sluizen VWG Z-K E.Maassen
26 jan 1 ex IJmuiden - Havens & Sluizen VWG Z-K E.Maassen, P. Ruiters
27 jan 1 ex IJmuiden - Havens & Sluizen Dick Groenendijk Volgens mij
een 'gewone' Oeverloper met lange staartprojectie en vleugelstreep lang
en tot aan het lichaam lopend. De vogel heb ik de afgelopen weken enkele
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keren gezocht, maar pas vandaag (met laag water) gevonden.
11 feb 1 ex Castricum - De Groote Ven Marian van Leeuwen
23 feb 1 ex IJmuiden Martijn van der Meij
23 feb 1 ex IJmuiden Frank Haven
Middelste Jager
1 jan 1 ->N IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
Grote Jager
19 jan 1 ->N IJmuiden - Noordpier Ruud Altenburg
Zwartkopmeeuw
14 mrt 1 overvliegend Heemskerk - Waterberging Noorderveld Tinus Butter
15 mrt 2 ex Heemskerk Tinus Butter
29 mrt 1 ex IJmuiden - Forteiland Tinus Butter
Dwergmeeuw
13 mrt 20 ->N Noordzee - t.h.v. Noord Holland Lonnie Bregman
27 mrt 4 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
29 mrt 3 ->N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg 8.40-9.10
31 mrt 2 foeragerend Hoefijzermeer Piet Admiraal
Geelpootmeeuw
1 jan Wijk aan Zee - t.h.v. Reyndersweg R. v/d Starre adult en 1ste winter
4 jan 1 ex IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman
4 jan Wijk aan Zee - t.h.v. Reyndersweg R. v/d Starre 2 ad., 1e en 2e winter
5 jan 1 ex Wijk aan Zee - t.h.v. Reyndersweg Ruud Altenburg
5 mrt 1 ex Wijk aan Zee - t.h.v. Reyndersweg Jan Zorgdrager
Pontische Meeuw
In deze periode veel Pontische Meeuwen op het strand bij Wijk aan Zee
tussen vele Zilvermeeuwen. Maximale aantal geteld 16 vogels
Kleine Burgemeester
4 jan 1 ex IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman Tussen 5000+ zilvers;
pas na ruim 2 uur meeuwen-kijken gevonden,
5 jan 1 foeragerend Wijk a/Z – duinen/strand thv Reyndersweg E.Menkveld
17 jan 1 ex IJmuiden - Noordpier Ken Kraaijeveld, Bertus de Lange
1 feb 1 ex Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Leon Edelaar
2 feb 1 ex Wijk aan Zee – duinen/strand thv. Reyndersweg R.v. Bemmelen
4 feb 1 ex Wijk aan Zee – duinen/strand thv Reyndersweg D&L Bregman
7 feb 1 ex Wijk aan Zee – duinen/strand t.h.v. Reyndersweg Klaas Zwaan
13 mrt 1->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
28 mrt 1 ex Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg Leon
Edelaar 5e Kleine burrie (5x een ander) voor dit stukje strand deze winter.
Drieteenmeeuw
1 jan 10 overvliegend IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
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2 jan 107 overvliegend Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
4 jan 8 ex IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
11 jan 15 overvliegend Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman
17 jan IJmuiden - Noordpier Jonathan Janse en Bertus de Lange
25 jan 2 ex IJmuiden - Noordpier Theo Admiraal
26 jan 1 ex IJmuiden - Noordpier Paul Ruiters
4 feb 1 ex IJmuiden - Noordpier Danny en Lonnie Bregman
Zeekoet
1 jan 1 overvliegend IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre
11 jan 1 vondst (dood) NHD-Terrein Egmond Dennis de Heer
Bosuil
23 jan 2 roepend Heiloo - Sammerpolder Arnold Wijker man en vrouw
14 feb 2 baltsend / zingend NHD-Centrale Vlak e.o. Luc Knijnsberg
27 feb 5 ex NHD-Terrein Castricum Mark
16 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Terrein Bakkum A. Wijker, S. Lamberts
29 mrt 1 ex Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal
Ransuil
1 feb 7 ex Heemskerk Hans Schekkerman
7 feb 1 overvliegend NHD-Zuidernollen L Knijnsberg In ochtendschemering
28 feb 6 ex Heemskerk Wouter van der Ham
1 mrt 5 ex Heemskerk Hans Groot
4 mrt 2 ex Heemskerk Hans Groot In Bonte Hulst voor huisnummer 94
8 mrt 1 roepend Bakkum Guido Keijl
12 mrt 1 roepend Castricum Hans Schekkerman Vluchtroep.
18 mrt 2 roepend Castricum Hans Stapersma
18 mrt 2 ex Heemskerk Hans Groot
27 mrt 2 rustend Heemskerk Marian van Leeuwen
IJsvogel
Gezien in de volgende gebieden: Castricum (gemeente), Heemskerker
Noordbroekpolder, NHD-Terrein Bakkum, NHD-Terrein Castricum,
IJmuiden - Havens & Sluizen, Karpervijver, Heemskerk, Castricum,
Beverwijk, NHD-Terrein Egmond, Heemskerk - Landgoed Marquette,
Egmond-Binnen, Castricum - Krengenbos e.o.
Groene Specht
7 feb 1 roepend Castricum Cees de Vries
28 feb 1 nestindicerend gedrag NHD-Terrein Bakkum Sander Schagen
6 mrt 1 roepend Karpervijver Hans Stapersma
9 mrt 1 roepend NHD-Terrein Bakkum Ruud Altenburg
11 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Terrein Castricum Luc Knijnsberg
14 mrt 1 ->ZW Castricum Hans Schekkerman Laag over de huizen.
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14 mrt 1 ex Heemskerk Joost Heeremans
27 mrt 1 roepend NHD-Zuidhoek / Berenweide Arnold Wijker
28 mrt 1 roepend Castricum Pim de Nobel
29 mrt 1 roepend NHD-Duin en Bosch Hans Schekkerman
Kleine Bonte Specht
1 feb 1 ex NHD-Terrein Bakkum Hans Brinks (hansbrinks.nl)
22 feb 1 roepend NHD-Terrein Heemskerk Ruud Altenburg
10 mrt 1 ex Castricum - Zeeweg Natasja Nachbar
13 mrt 1 baltsend / zingend Castricum - Zeeweg Guido Keijl
17 mrt 1 ex NHD-Soeckebacker Sandra Lamberts
17 mrt 1 ex NHD-Terrein Castricum Mark Res over het fietspad vliegend
17 mrt 1 roepend NHD-Terrein Heemskerk Lonnie Bregman
21 mrt 1 roepend NHD-De Hoge Toren Mart van Zweeden
21 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
21 mrt 1 roepend NHD-Terrein Castricum Jos Vroege en Henk Levering
Boomleeuwerik
59 waarnemingen van verschillende vogels, alle in de duinen
Waterpieper
17 jan 2 ex Akersloot - Hempolder Lonnie Bregman
17 jan 2 ex Heemskerk - Waterberging Noorderveld Tinus Butter
26 jan 1 overvliegend Uitgeest - Dorregeesterpolder Ruud Altenburg
27 feb 1 ->NO Castricummerpolder Hans Schekkerman
11 mrt 1 ex Heemskerk - Waterberging Noorderveld Hans Groot
14 mrt 1 roepend Heemskerk - Waterberging Noorderveld Tinus Butter
14 mrt 1 ->N NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman
Oeverpieper
In januari en februari op de pieren van IJmuiden; in maart daar ook
aanwezig maar ook verschillende overvliegende vogels gezien
Grote Gele Kwikstaart
29 jan 1 ex Velsen-Noord Dick Groenendijk
24 feb 1 ex Karpervijver Willem Olbers
6 mrt 1 overvliegend NHD-Duin en Bosch Merijn Loeve
16 mrt 1 ->NO Bakkum Guido Keijl
Rouwkwikstaart
9 mrt 1 ex NHD-Vogelwater Luc Knijnsberg
18 mrt 1 ->N NHD-Zuidernollen Arnold Wijker
27 mrt 1 foeragerend NHD-Infiltratiegebied Guido Keijl
29 mrt 1 foeragerend Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal
Pestvogel
2 vogels Castricum Laan van Albertshoeve
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Pestvogel

Foto: Leo Heemskerk

Blauwborst
28 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman
Zwarte Roodstaart
30 mrt 1 overvliegend Beverwijk Joost Heeremans
Roodborsttapuit
Vanaf 22 februari weer aanwezig in het duingebied van PWN
Tapuit
13 mrt 1 ex NHD-Infiltratiegebied Hans Schekkerman
Siberische Tjiftjaf
16 jan 1 ex Castricum Henk Levering
Vuurgoudhaan
4 jan 1 ex NHD-Terrein Bakkum Ruud Altenburg
11 jan 1 ex Heemskerk Ruud Altenburg
18 jan 1 ex Castricum Hans Kuperus
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21 jan 1 foeragerend Heemskerk Bert Rodenburg
24 jan 1 ex Heemskerk Joost Heeremans
27 jan 1 ex NHD-Terrein Heemskerk Mark Res
1 feb 4 ex Heemskerk Hans Schekkerman
1 feb 2 ex Heemskerk Tinus Butter
1 feb 1 ex NHD-Terrein Castricum Jos Vroege
7 feb 1 ex Karpervijver Hans Schekkerman
14 feb 2 foeragerend NHD-Terrein Egmond Addy van Overbeeke
18 feb 1 ex Heemskerk Hans Schekkerman
22 feb 1 ex Heemskerk Hans Schekkerman
1 mrt 1 ex Castricum Hans Kuperus In de tuin
1 mrt 1 ex NHD-Terrein Bakkum Arnold Wijker
6 mrt 1 baltsend / zingend Heiloo - Sammerpolder Arnold Wijker
8 mrt 1 ex Castricum Hans Kuperus
8 mrt 2 ex NHD-De Krim Bastiaan Schuit
9 mrt 2 ex Beverwijk Bob de Vries
9 mrt 1 ex Heiloo - Sammerpolder Arnold Wijker
11 mrt 1 ex Castricum Hans Schekkerman
22 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Terrein Bakkum Arnold Wijker
22 mrt 1 vangst NHD-Zuidernollen Piet Admiraal
Baardman
16 jan 2 ex Uitgeest - Dorregeesterpolder Lonnie Bregman
27 jan 2 ex Uitgeest - Dorregeesterpolder Willem Olbers
27 jan 2 ex Uitgeest - Dorregeesterpolder Mark Res
31 jan 2 ex Uitgeest - Dorregeesterpolder Ruud Altenburg
Kuifmees
7 jan 1 ex NHD-Koepelduin Arnold Wijker
13 jan 1 ex NHD-Terrein Egmond A.T. Dekker
16 jan 1 ex NHD-Terrein Egmond René Mastwijk
19 jan 1 roepend NHD-Terrein Egmond Luc Knijnsberg
23 jan 1 ex NHD-Terrein Bakkum A.T. Dekker
30 jan 1 ex NHD-Terrein Egmond A.T. Dekker
3 feb 1 ex NHD-Zuidernollen Dick Dekker
1 mrt 1 roepend NHD-Terrein Castricum Guido Keijl
5 mrt 1 baltsend / zingend NHD-Terrein Heemskerk Cees de Vries
8 mrt 1 ex NHD-Terrein Egmond Arnold Wijker
27 mrt 1 baltsend / zingend NHD-De Krim Pascal Stroeken
Boomklever
Meldingen uit de volgende gebieden: NHD-Terrein Bakkum, NHD-Terrein
Castricum, Karpervijver, Beverwijk, NHD-Terrein Egmond, NHD-Terrein
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Heemskerk, Castricum – Zeeweg, Heemskerk - Landgoed Marquette,
NHD-Centrale Vlak e.o., NHD-Duin en Bosch, Heemskerkerduin e.o.,
NHD-Berkenbosch, NHD-Papenberg
Klapekster
De gehele perioden waren er klapekster meldingen in de volgende
gebieden: NHD-Leenscheuterwei, NHD-Terrein Bakkum, NHD-Terrein
Heemskerk, NHD-Zuidernollen, NHD-De Hoge Toren, NHD-Vogelwater.
Roek
29 mrt 1 ex Beverwijk - Zeestraat Tinus Butter
Keep
5 jan 11 ex Karpervijver Natasja Nachbar
12 jan 4 foeragerend Bergen (NH) (gemeente) J. van der Hoeven
14 jan 3 foeragerend Bergen (NH) (gemeente) J. van der Hoeven
5 feb 2 ex Heemskerker Noordbroekpolder Mark Res
6 feb 3 ex Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman
5 mrt 1 ex NHD-Terrein Bakkum Chris Winter
9 mrt 2 ->Z NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
25 mrt 2 ex Castricum - Krengenbos e.o. Lonnie Bregman
Kruisbek
9 feb 6 ex NHD-De Krim Martin Camphuijsen
Goudvink
Vogels werden gezien in de volgende gebieden: NHD-Infiltratiegebied,
NHD-Terrein Bakkum, NHD-Terrein Castricum, NHD-Terrein Egmond,
NHD-Terrein Heemskerk, NHD-De Krim, NHD-Centrale Vlak e.o., NHDDuin en Bosch, NHD-Zuidhoek / Berenweide en NHD-Groote Vlak
Geelgors
Van af 14 jan t/m 31 jan zaten maximaal 10 Geelgorzen in het
Heemskerkerduin
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Lezingen & Excursies – 3de kwartaal 2015
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Let op: de Algemene Ledenvergadering vindt voortaan plaats in
dorpshuis ‘de Kern’, Overtoom 15, 1901 EW Castricum.
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring.
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website.
Zondag 21 juni: Excursie ‘Waterland en Kinseldam’.
Met waarschijnlijk Zwartkopmeeuwen.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 14.00 uur.
Zaterdag 22 augustus: Dagexcursie ‘Lauwersmeer’.
Neem extra brood mee voor de avond.
Excursieleider: Hans Stapersma
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 20.00 uur.
Zondag 13 september: Dagexcursie ‘Blauwe Kamer, Ooijpolder
en Gelderse Poort’.
Neem (eventueel) extra brood mee voor de avond.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 19.00 uur.
Zaterdag(ochtend) 26 september: Fietsexcursie in
Hollands Duinreservaat’.
Excursieleider: Dick Dekker
Vertrek station Castricum 8.00 uur; tot ca. 13.00 uur.

het

‘Noord

Vrijdag(avond) 16 t/m zondag 19 oktober:
Weekendexcursie ‘Vlieland’.
Excursieleider: Huub Huneker. We gaan genieten van de vogeltrek.
Deze excursie is volgeboekt en de deelnemers zijn geïnformeerd.
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Juli of aug:

Augustus:

Zon 25 okt
Zat 31 okt
Don 5 nov

Woe 18 nov
Zon 29 nov
Zat 19 dec
Zon 17 Jan

Ad hoc avondexcursie ‘Nachtzwaluwen’. Vindt plaats
indien/zodra de omstandigheden gunstig zijn; wordt
aangekondigd via VWG-emailkring.
Ad hoc excursie ‘Ondergelopen bollenveldjes (doelsoort
Lachstern) en/of Wieringen’. Vindt plaats zodra de
omstandigheden gunstig zijn; wordt aangekondigd via
VWG-emailkring.
Ochtendexcursie Vogeltrek in het Noord Hollands
Duinreservaat.
Ochtendexcursie Vogeltrek in het Noord Hollands
Duinreservaat.
Foto’s van en door leden. Met verwijzing naar de oproep
van Tim Walta elders in deze Wiko. Locatie Dorpshuis de
Kern in Castricum.
Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis de Kern in
Castricum.
Dagexcursie Wieringen en de Kop van Noord Holland.
Ochtendexcursie naar de Zuidpier en het Kennemermeer.
Dagexcursie ‘De Friese Wadden’, o.l.v. Arend de Jong.

Nieuwe leden
Gees Göhl

Dhr. H. de Groot
Dhr. G. Kleijne
Mw. M. van der Leek
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Laan van Archeologie 155
Oranjeboomkade 1b
Beukenstraat 42

1967CV Heemskerk
1566DB Assendelft
1943 KW Beverwijk
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