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Smienten in Noord-Holland 
Hans Stapersma 

 
Begin vorig jaar heeft Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH) bij de 
Provincie meerdere verzoeken ingediend tot een 5-jarige ontheffing van de 
Flora en Faunawet om een aantal soorten te mogen doden in verband met 
vermeende overlast en schade aan gewassen. Het ging hierbij onder meer 
om Eksters en Kraai-achtigen, Knobbelzwanen en ook Smienten. De 
verzoeken werden in eerste instantie alle door de Provincie gehonoreerd. 
De Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) 
heeft daarop samen met een aantal andere organisaties bezwaar gemaakt 
bij de Provincie tegen deze verleende ontheffingen. Hoorzittingen bij de 
Hoor-en Bezwaarcommissie van de Provincie hebben medio vorig jaar tot 
alleen een bescheiden succesje geleid ten aanzien van het inperken van 
de voorwaarden betreffende het mogen doden van Knobbelzwanen; de 
ontheffing Eksters en Kraai-achtigen bleef integraal in stand. De ontheffing 
inzake doden Smienten bleek echter een veel complexer verhaal. De FBE 
NH had aan de hand van schadecijfers beargumenteerd dat het 
noodzakelijk zou zijn om de ontheffing doden Smienten te verlenen in 25 
van de 27 WildBeheerEenheid (WBE) gebieden die Noord-Holland “rijk is”. 
Tijdens de hoorzitting bij de Hoor- en Bezwaarcommissie van de Provincie 
bleek echter onder meer dat er in het werkgebied van VWG Zuid-
Kennemerland de afgelopen 5 jaren nul euro smienten-schade was 
geconstateerd terwijl de FBE NH wel degelijk beargumenteerde dat er 
Smienten zouden moeten worden gedood in het werkgebied van VWG 
Zuid-Kennemerland ! Dit zaaide zoveel twijfel bij de Hoor- en Bezwaar-
commissie over de aangevoerde schadecijfers van de FBE NH dat zij de 
FBE NH opdroeg alle details van geregistreerde smienten-schade aan te 
leveren aan de bezwaarmakers die vervolgens 4 weken de tijd kregen om 
daarop te reageren. De bezwaarmakers hebben vervolgens een voorlopige 
voorziening (een soort kort geding) gevraagd bij de Rechtbank om te 
voorkomen dat de FBE NH gewoon gebruik zou gaan maken van de 
immers inmiddels verleende ontheffing FF-wet inzake doden Smienten. De 
Rechtbank stelde de bezwaarmakers in het gelijk en schortte de ontheffing 
op tot er een heldere uitkomst zou zijn van de lopende bezwaarprocedure. 
Winterseizoen 2014/5 waren de Smienten in Noord-Holland daarmee in elk 
geval veilig ! Schrijver dezes heeft vervolgens alle schade gegevens zoals 
aangeleverd door de FBE NH doorgespit en daaruit bleek een aantal 
opmerkelijke dingen. Allereerst was het zo dat ca. 90% (zowel in aantallen 
schade-gevallen als in geld) van alle smienten-schade aan gewassen 
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geconstateerd was in slechts 8 van de 27 WBE gebieden ofwel dat er 
sprake is van hooguit een lokaal of regionaal probleem en NIET van een 
provinciaal probleem ! Het bleek ook dat er in een behoorlijk aantal WBE-
gebieden geen enkele sprake was van significante schade (zoals al 
geconstateerd in het geval van VWG Zuid-Kennemerland). Verder klopten 
de absolute gesommeerde schadebedragen per jaar niet met de door de 
FBE NH  in de ontheffingsaanvraag aangevoerde schadebedragen en was 
ook de spreiding in de gemiddelde uitgekeerde schadebedragen per WBE-
gebied meer dan een factor 10 (hetgeen duidt op een mogelijk gebrekkige 
calibratie over de verschillende gebieden in de provincie). Op basis van 
onze analyse heeft de Hoor- en Bezwaarcommissie onze bezwaren begin 
dit jaar grotendeels gegrond verklaard en de Provincie dienovereenkomstig 
geadviseerd. De Provincie heeft nu na een lange radiostilte kennelijk 
ingezien dat er nogal wat rammelt aan de schadegegevens waarop de 
FBE NH haar ontheffingsverzoek had gebaseerd en de FBE NH verzocht 
haar onheffingsaanvraag FF-wet doden Smienten in te trekken (ja, zo 
werkt dat in Nederland); dit is inmiddels gebeurd !! Het interessante is nu 
dat helder is vastgesteld dat de basis smienten-schadegegevens over de 
periode 2008-2013 rammelen hetgeen het daarmee ook onwaarschijnlijk 
maakt dat een nieuwe ontheffingsaanvraag in de nabije toekomst veel 
kans van slagen heeft ! Wat ook belangrijk is, is dat de Provincie zeer 
duidelijk is gewezen op de grote verantwoordelijkheid die zij heeft ten 
aanzien van overwinterende Smienten in Nederland en dat die voorlopig 
een aantal jaren met rust zullen worden gelaten ! Allemaal pure winst ! 

 
SOVON Landelijke Dag 2015, De Reehorst, Ede 

Op zaterdag 28 november is het weer zo ver…  
Voor de 36ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar 
Landelijke Dag! Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere 
natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een uitgebreide informatie-
markt. De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast 
station Ede-Wageningen met comfortabele lezingen-zalen en een 
professionele uitstraling. De dag is bedoeld voor iedereen met een hart 
voor vogels en natuur.  

Programma: 

 Uitgebreide informatiemarkt met tal van kortingen en voordeeltjes  

 Lezingen in vijf zalen 

 Jeugdprogramma (voor 8-14 jarigen) 
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De organisatie van de Landelijke Dag is in handen van Sovon i.s.m. Vogel-
bescherming Nederland en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 

Check de Sovon-website www.sovon.nl/ld voor het definitieve programma! 

 

Rectificatie 
 op verzoek van Joop Zuiderwijk 

Onderstaande zin plaatsen bovenaan pagina 4 van Winterkoning 50 (3), 
2015, zodat het verhaal begrijpelijker en logischer wordt: 

“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.” 

 

Weekexcursie Warta-delta Polen, 9 t/m 16 mei 2015 

 
 Renie van der Werf 
Voorwoord 

In deze week hielden we een excursie in het gebied van de Warta-delta in 
Polen. Arend de Jong was onze excursieleider, gesteund door Kees 
Roselaar. De groep bestond uit 17 deelnemers. Het vervoer vond plaats 
met twee busjes, gehuurd in Alkmaar. We logeerden in hotel ‘Pod Lasem’ 
in het dorpje Glisno. 

Van deze reis zijn twee verslagen gemaakt: (1) een zéér goed gedocu-
menteerd ‘vogelverslag’ door Kees Roselaar (van dit verslag wordt een 
aparte editie uitgegeven voor deelnemers en belangstellenden; dit verslag 
zal daarnaast ook op de website van de VWG worden geplaatst) en (2) 
onderstaand ‘sfeerverslag’, bestaande uit separate dag-verslagen, 
gemaakt door diverse deelnemers . 

Afhankelijk van de te hanteren ‘spelregels,’ hebben we in Polen totaal 140 
vogelsoorten waargenomen. Dit aantal is wat lager dan dat van eerdere 
Polen-excursies. Kees zal, in zijn verslag, hier in meer detail op ingaan; 
een belangrijke oorzaak lijkt de zéér lage waterstand van de Warta (e.o.) te 
zijn, ten tijde van ons bezoek. Een klein beetje jammer, maar tóch…. 

http://www.sovon.nl/ld
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Zaterdag 9 mei, dag van vertrek 

Jaap Olbers 

We zijn in Polen gearriveerd. 17 leden van de vogelwerkgroep hadden zich 
aangemeld voor deze vogelreis. Onze gidsen zouden Arend de Jong en 
Kees Roselaar zijn. Ik hoef niets te zeggen! Ons verblijf was het hotel ‘Pod 
Lasem’ in het kleine dorp Glisno, niet ver over de Duitse grens/de Oder, en 
ruwweg 10 km van de zijrivier de Warta. Twee andere riviertjes spelen een 
bijrol: de Postomia en de Notec. 

In de buurt van Magdeburg hadden we te maken met Staugefahr, maar de 
entree in Polen verliep veel vlotter dan ik me van eerdere trips herinner. 
Onderweg waren we al druk bezig met vogels tellen; we zagen Kees im-
mers alles noteren wat hij in het vizier kreeg. Hij hoopte, dat er nog veel 
water in de Warta was; dat zou ons meer eenden en steltlopers opleveren. 
Dat de Oder zo laag stond, was geen goed teken. Een erg makke Krams-
vogel op de Raststätte Michendorf volgden we aandachtig. We zouden de 
genoteerde soorten niet voor de ‘echte’ lijst meetellen; alleen de in Polen 
waargenomen soorten.  

Om zes uur arriveerden we dus. Er hing een geur van houtgestookte 
kachels om ‘Pod Lasem’ die de cv bedienden. Aangenaam, maar onze 
badkamer was gelijk een sauna. Na een verzoek via Arend werd de cv 
spoedig getemperd. Er wachtte ons een goede maaltijd, een eerste ver-
kenning van de omgeving en nog veel prachtige waarnemingen. 

Zondag 10 mei 
Jaap Olbers 

’s Morgens zo rond half zeven werd ik wakker. Ed van Houten: “Man, wat 
kan jij slapen!”. Elke dag verder hetzelfde ritueel: de naaste omgeving ver-
kennen tot het ontbijt, meestal om acht uur. ‘Pod Lasem’ ligt tussen twee 
grote naaldhoutbossen in, grove dennen. Bij de naburige huizen loof- en 
fruitbomen en coniferen. Kuifmezen!! De grove dennen zijn kaarsrecht en 
dicht bij elkaar. Er is hier en daar een carré weggekapt. Achter het huis ligt 
een enorme stapel hout.  

Verderop beginnen de weiden, akkers en hier en daar ruig terrein. Het 
meest boeiend voor iedereen is de vogelrijke plas - halve hectare - waar ik 
nog aardige ontdekkingen deed. Een uitgestrekt hélgeel koolzaadveld ver-
licht de omgeving. Bij de huizen o.a. Zwarte- en Gekraagde Roodstaart en 
de Geelgors. 



De Winterkoning 50 (4) 5 

 

Geelgors Foto: Klaas Mudde  

Na het ontbijt gingen we op route met de 2 busjes. Hoewel ik in 2001 en 
2005 het gebied al leerde kennen, was het een verrassing. Een eind 
noordwaarts naar de Warta toe waren we in bos beland. Joop Zuiderwijk 
herkende de plek. Ik noteerde de Boomklever. De teller begon pas echt te 
lopen, toen - ook voor mij - een bekend dorpsgezicht voorbij schoof. Klaas 
Mudde zal daar meer over vertellen (zie zijn verslag van vrijdag 15 mei). 
Het was even na elf uur. De doelsoort vandaag: de Hop, eerst gehoord, 
toen gezien; twee Kraanvogels vlogen over; de Groene Specht in een do-
de boom; Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Bruine Kiekendief 
(v), Grauwe Vliegenvanger, alles vlak bij de boerderij. In één beeld een 
knabbelende Eekhoorn en idem Appelvink! Rond de middag hoorden we 
de Wielewaal. Een Zeearend werd achternagezeten door een Raaf. 

Na de lunch zwierven we verder door open weidegebied. De weg werd 
versperd door een koe. Een jonge boer slaagde er niet in het beest terug 
te drijven. Cees Baart en Marian van Leeuwen stapten toen uit. En weldra 
keerde het tij. Iedereen zag, hoe Cees als ervaren boer met grote passen 
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achter de koe aanliep, een stevige stok in de hand. De verdere middag 
bleven we over smalle landwegen gaan en we zagen tientallen soorten. De 
Zwarte Wouw zal ik noemen, want die zag ik deze week niet meer. Het 
werd langzamerhand kouder en somber na een zonnige ochtend, een 
patroon dat deze week telkens terugkeerde. Rond half vier zochten we 
dichterbij huis Oeverzwaluwen. Joop wist dat hij ze hier eerder gezien had, 
én de Draaihals. Maar, enfin, zie de lijst. Thuis wachtte ons weer een 
heerlijke maaltijd. 
 

Maandag 11 mei 

Femie de Jager 

Er is mooi weer beloofd, 20 graden! Hoera, na de kou van gisteren, maar 
alleen Joop durft in korte broek op pad te gaan richting betonpad ten zui-
den van de Warta. Eerst proberen we of we de Ortolaan kunnen spotten 
op een ontbijtplekje van Arend en Manda, maar helaas........Femie denkt 
een Zwartkop te zien, maar het blijkt een Glanskop te zijn.  
 

 

Fluiter Foto: Jan van Leeuwen 
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Wél horen we de eerste Nachtegaal bij een beekje. In het hellingbos tus-
sen Gorzow en Lubnowiece drinken we eerst koffie, horen en zien we o.a. 
de Fluiter, Zwartkop en Zwarte Specht met een rood petje tussen het 
groen. Aan de rand van het bos horen we de Grote Karekiet. Op de terug-
weg ziet Joop een Bruine Kikker, prachtig in camouflage kleuren. In het 
estuarium van de Warta maken we een lange wandeling naar een uitkijk-
toren en helemaal achteraan een brug, vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt. Helaas is er de laatste tijd bijna geen regen gevallen en zijn er weinig 
steltlopers te zien, maar ik heb genoten: prachtig weer, kilometers ver 
kunnen kijken, geen verkeer, alleen vogelgeluiden. Ongeveer 20 Bos-
ruiters zien we, en als ik alleen met Marjorie ben zien we een mannetje en 
vrouwtje Gele Kwikstaart badderen: het mannetje heeft zijn staartje ge-
spreid en het is een prachtgezicht! Verder Visdieven, meer Gele- en Witte 
Kwikstaarten, Kleine Plevieren, Ooievaars en Boerenzwaluwen die hun 
nest onder de brug hebben. Vanaf de uitkijktoren ziet men heel ver wilde 
Everzwijnen en Kraanvogels. Terug bij de auto's drinken we koffie, de 
sfeer wordt uitheinig, en er is nauwelijks belangstelling meer voor de mooie 
Ooievaar vlakbij. Arend: "Waarom staat die Gele Kwik met een opgetrok-
ken poot? Nou, als hij twee intrekt lazert hij om". 

We gaan richting hotel, maar eerst naar een groot meer vlakbij Osno en 
Sulecin. 11 Zeearenden vliegen gelijk weg, gelukkig strijken enkelen neer 
in bomen aan de overkant. Met de telescoop en de verrekijker zijn de ja-
gende en rustende Zeearenden goed te zien. Een IJsvogeltje op een paal-
tje. Welk paaltje?? Paaltje gevonden, IJsvogel weg! Gelukkig zien we ook 
nog een Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Pontische Meeuwen en Peter 
ontdekt van boven af tussen de keien dichtbij een Kraanvogel. In de sloot 
ligt een dode Wasbeerhond, we horen de Wielewaal weer. Opgetogen en 
rozig van de hele dag in de zon gaan we naar ‘huis’ om te eten. ‘s Avonds 
gaat een groepje weer de Ortolaan zoeken maar ik vind dat ik genoeg 
moois heb gezien en ga heerlijk douchen. 

Dinsdag 12 mei 
Marjorie Janse 

De meesten stonden al vroeg op om nog voor het ontbijt op stap te gaan. 
Met een flink groepje zijn we door het bos achter het hotel naar een plasje 
verderop gewandeld. Over een pad met aan de ene kant weidse velden 
waaronder een oogverblindend geel koolzaadveld, en aan de andere kant 
bos. Het pad liep over een beekje dat uitkwam in een plas. Later die week 
werd daar een Bever gezien, maar dan 's avonds. De IJsvogel liet zich ook 
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zien, een prachtige felblauwe flits in het ochtendlicht. We ontdekten zelfs 
zijn nest in de wortelkluit van een omgevallen boom. 

In de bosrand was steeds het geluid van de Wielewaal te horen. Dan weer 
links, dan weer rechts, maar zien liet hij zich niet. Knap hoor, ongezien blij-
ven met zo'n geluid en zo'n opvallend verenpak. Ik ben op de rand van de 
akker gaan zitten, met de Hazen en de onophoudelijk tierelierende Leeu-
weriken achter me, de koekoekende Koekoek langs het plasje en nog 
zoveel andere vogelgeluiden om me heen. Maar deze dag liet de Wiele-
waal zich nog niet zien. Op de laatste dag heb ik hem gelukkig daar wel 
gezien maar deze dag speelde hij een spelletje met ons. 

Na het ontbijt gingen we naar een paar plekjes waar Arend de Ortolaan 
wist. Deze plekken waren prachtig, grote oude bomen (volgens Arend 
moeten de bomen zo'n 100 jaar zijn, dan zijn ze goed voor de Ortolaan) 
langs heuvelachtige akkers met fris groen graan en de eerste korenbloe-
men langs de rand in bloei. Maar helaas deze dag geen Ortolaan. Mis-
schien toch nog te koud. Dus verder langs bloeiende meidoornhagen en 
prachtig gekleurde seringen, door dorpen met vaak bezette ooievaarsnes-
ten. Aan een veld met langs de rand weer hele oude bomen (typische or-
tolanenplek), lekker even koffie gedronken. Overal boven en langs het veld 
de tierelierende vogels. 

Dan weer verder, richting het meer bij Osno Lubuskie. Op een veld zaten 
vijf Zeearenden te ontbijten. In een slootje vloog een IJsvogel uit zijn nest. 
Langs de weg bij Lubiën stonden oude hoogstamfruitbomen met verweer-
de stammen. Hier en daar Kraanvogels in het veld. De flats en huizen waar 
we langs reden hadden de meest opvallende vrolijke kleuren. Onderweg 
ook vaak bomen met afgekloven bast tot een halve meter hoogte. Het werk 
van Bevers. Al hobbelend door dorpjes met kinderhoofdbestrating gingen 
we naar een plek langs de zuidelijke Wartapolders. Een verdronken stuk 
bos met dode bomen, overal bevervraat. Goed te zien in één van die 
bomen was een paartje Zomertortel. We genoten van alle vogels en 
andere dieren zoals Reeën die we tegenkwamen. De laatste plek die 
Arend ons wilde laten zien was bij een bezoekerscentrum van het 
Nationaal Park Warta Delta. Een pad door een enorm moerasgebied met 
prachtige vergezichten. Nadat we weer heel wat vogels van allerlei 
pluimage hadden gezien zoals de Buidelmees en in de verte Zwarte Sterns 
en Zeearend hadden we wel trek in het avondeten. Terug via Krzeszyce. 

's Avonds ging een kleine groep nog naar een prachtig meer, hotseklot-
send over een stenig bospad vol kuilen. Er worden daar nu kweekvijvers 
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voor Karpers aangelegd. Het begon te regenen, de enige regen die we 
daar gehad hebben. De Nachtzwaluw schichtte nog even voorbij, de kik-
kers en padden begonnen een koor, maar wij hielden het voor gezien. Een 
prachtige dag was voorbij, de nacht was voor de buien en onze wel-
verdiende slaap. 

Woensdag 13 mei 
Martine Kamminga 

Half zeven 's morgens met twee busjes naar het laantje net buiten Glisno, 
waar Arend de Ortolaan altijd zag. Het was tien graden koeler dan de dag 
ervoor en het waaide weer stevig. Wél scheen er een lekker zonnetje. 
Geen Ortolaan gezien. Wel een Grauwe Vliegenvanger en op hetzelfde 
dennentopje een Grauwe Klauwier. 

 

Grauwe Klauwier Foto: Marjorie Janse 

Na het ontbijt een kijkje genomen langs de Warta, op een geasfalteerde 
dijk. Enkelen van ons konden de Wielewaal prachtig zien overvliegen. 
Toen verdween hij snel tussen de wilgen. Er vloog een Zeearend over. 
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Wat een indrukwekkend groot beest! We stonden hem met open mond na 
te staren. Later vloog er een Boomvalkje over. Nietig in vergelijking met de 
Zeearend, maar even indukwekkend door zijn snelle behendigheid. 

Koffie gedronken op een beschut plekje voorbij Klopotowo. Hetzelfde plek-
je waar we vijf jaar geleden twee Wielewalen hadden zien knokken. Nu 
waren ze er niet. Toen wij de auto's bij het water wilden parkeren, vlogen 
bijna alle Ganzen en Kraanvogels aan de overkant op. Dat was niet de be-
doeling. Dus auto's ergens anders neergezet. Wij genoten van de zon en 
van de diverse vlinders die daar rondvlogen, waaronder Oranjetipjes. De 
Seringen stonden geurig in bloei. In de verte zingzeurden de Geelgorzen. 
Vlak voor vertrek naar het volgende doel, konden we nog een aantal jonge 
Zeearenden bewonderen. 

Onder het dak van het gemaal bij Slonsk zaten allemaal nesten van Huis-
zwaluwen. Af en toe stak er ééntje zijn koppie naar buiten. Op weg er 
naartoe hadden we al vier Zwarte Ooievaars in het land zien zitten, en was 
er een Havik overgevlogen. De lunch namen wij aan het pad naar de uit-
kijktoren. Dat pad was nu een stuk droger dan in 2010. Toen hadden we 
Joop nog uit de modder moeten trekken. Nee, zijn laarzensporen waren 
inmiddels niet meer te zien. Aan de zuidwestkant van het pad waren de 
bomen gekapt. Aan een zijpad, vlak bij de auto's, werden twee Klapeksters 
gezien. Maar zoals dat gaat, als je er in vol ornaat naartoe gaat om te kij-
ken zijn de vogels al gevlogen. Verderop in het riet zaten twee Baardman-
netjes, en we hoorden heel duidelijk de Roerdomp! Een wat macabere 
vondst vormde de schedel van een koe, in het hek langs het pad. 

De terugweg ging over de dijk langs het hellingbos waar we zondag waren 
geweest. In de wortels van een omgevallen Wilg nestelde een IJsvogel. Hij 
liet zich prachtig fotograferen toen hij even op een horizontale rietstengel 
ging zitten. Vlakbij vloog een paartje Grauwe Klauwieren heen en weer 
met prooi in de snavel. Eén van de weinige paartjes die we die week heb-
ben gezien. De Sperwergrasmus, waar we eigenlijk naar op zoek waren, 
was er niet. Was hem waarschijnlijk nog te koud. 

Omdat enkele mensen de vorige avond de Nachtzwaluw hadden gespot, 
bij de visvijvers vlakbij het hotel, gingen we er nu met meer mensen heen. 
Er werd gewerkt aan een nieuw watersysteem. Overal waren geulen ge-
graven en lagen er buizen. Er stond een graafmachine. Het pad langs het 
meer was weg. In 2010 hadden we daar Geelbuikvuurpadden gezien en 
gehoord. De bewoner van het huis aan de bosrand kwam even kijken wat 
voor vlees hij in de kuip had, maar toen hij onze toeters, kijkers en andere 
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vogelparafernalia om ons heen zag bengelen, besloot hij dat het wel goed 
was. Wij konden ongestoord in een rijtje op krukjes in de gouden onder-
gaande zon wachten op de dingen die komen gingen. Ja, er zwommen 
Futen rond en wat ander watergevogelte. Geen Nachtzwaluw deze avond. 
Maar wij werden wel getrakteerd op het mooiste kikker- en paddenconcert 
dat je je maar kunt voorstellen. Een kakofonie van gekwaak, gekloek, ge-
krokkrok en gepliep. Bruine Kikkers, groene, dito padden, de droom van 
iedere amfibieënkenner. 

En zo gingen we tevreden terug naar het hotel. Moraal van deze dag, en 
nu leen ik iets van oude Oosterse wijzen: Als je het geluk zoekt, vind je het 
niet, maar komt het in een andere vorm wel op je pad. Welterusten. 

Over dezelfde woensdagavond: hieronder nog een leuke waarneming van 
Jaap Olbers. 

 

In afwachting van de Nachtzwaluw zagen een paar mensen een bijzonder 
tafereel: er liep een Haas een rondje om de vijver voor ons, eerst goed 
zichtbaar door het hoge gras links, aan de overkant zag je een snel ren-
nend donker bolletje en rechts, weer dichterbij alleen op zijn kop, weer-
spiegeld in het water. De Haas zat een moment rechtop, en keek over het 
water. Toen ging hij er weer pijlsnel vandoor. Kees Roselaar, naast me, 
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opperde de volgende mogelijkheid: het was een moer die haar leger zocht, 
waar haar jongen wachtten om gezoogd te worden. Die vijver, die was er 
vanmorgen vroeg, toen ze eropuit ging, nog niet….     

Donderdag 14 mei 
Jaap Olbers 

In de vroegte trok iedereen zijn eigen plan, en er zijn dan ook heel verschil-
lende waarnemingen gedaan. Toen Ed en ik de gebroeders Baart een keer 
tegenkwamen, meldden ze dat ze een Fluiter opgespoord hadden in het 
mastbos. En Cees wilde ons er meteen weer heenbrengen. Het kostte een 
kwartier, en ja, daar trok het vogeltje rond van de ene tak naar de andere. 
En nu was ook voor ons de zang hoorbaar. 

Na het ontbijt begon er een bijzondere trip naar nog onbekend gebied. 
Achter de stad, over de Warta, stroomt de Notec. Tussen beide rivieren 
reden we eerst door een boeiend landschap met kleine heuvels. Aan de 
woningen te zien een geliefde plek. Al gauw kwamen we in vlak agrarisch 
gebied bij een gemaal. De omgeving: naar het oosten brede kreken, een 
boerderij, weiden; naar het westen hellingen, beboste oevers, een blauwe 
boogbrug in de verte, de stad. We keken er zeker een half uur rond. Over 
dijken reden we oostwaarts, we zochten en we luisterden. Iemand ving het 
geluid van Buidelmezen op. Al gauw zagen we ze en zomaar ook een 
nest, bungelend aan een wilgentak. 

Er vloog een Watersnip hoog in de lucht. Aan de andere kant van die dijk, 
in ruigte, riep een Grote Karekiet en een Tuinfluiter. Ik vond er binnen een 
uur drie Sperwers, twee adulte mannetjes, en ieder heeft ook de bruine 
juveniel gezien, laag wegvluchtend over sloot en wei. We installeerden ons 
op een plek die wat luwte leek te bieden. Het was weer erg fris. Met koffie 
in de hand tuurden we naar Zomertalingen in een kleine plas, een oude 
strang? Ik zocht Klaas Mudde op die verderop in het gras zat. Er vlogen 
drie Kauwtjes voorbij. Hij wees me een Rietgors aan en verderop een 
Grote Zilverreiger. Ik heb in de ruigte onder de dijk rondgelopen, Jan en 
Marjorie hebben me nog gezien; ik liet me het gebied inlokken door een 
Wielewaal, ik hoorde het zachte roffeltje van een voerzoekende Grote 
Bonte Specht. Er zat van alles tussen de plukken wilgen en de hoge 
populieren. Voor mij een onvergetelijke ervaring. 

Intussen deden Marian, Kees (Roselaar) en Femie een prachtige 
waarneming verderop: ze hadden de Roodmus gezien. Femie markeerde 
de plek met een stok en brief midden op de dijk! Ik heb nog een poging 
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ondernomen, zonder succes. De groep richtte de aandacht op de landweg 
linksaf. Er jaagde een Boomvalk en een Buizerd. Kees kwam ons vertellen 
dat verderop de ideale plek was voor de Sperwergrasmus, waarschijnlijk 
had hij hem al gezien. Vooruit, daarheen. Een natte omgeving, waar we 
twee Matkoppen telden. Iemand ontdekte de Klapekster. Het gebied was 
ruig; hier en daar wat struiken, Meidoorn? Hoog gras, uitgestrekt, licht 
hobbelig terrein. Het deed me denken aan de leegte van een steppe. Thuis 
bekijk ik de kaart die ik van Marian van Leeuwen meekreeg en wat lees ik: 
we zitten op de rand van de ‘Pouszcza Notecka’, de poesta van de Notec. 

Terug bij het gemaal - ‘Stacja Pomp Górecko’ - bracht Arend ons nog naar 
de Draaihals die hij ergens gezien had. Hij zou niet op onze lijst komen. 
’s Avonds, bij een mooie lage zon, nog even naar het nabije moeras. Ah, 
een jonge Bever grazend op de wallekant en even eerder twee ruziënde 
Koekoeken in de populieren. Wat een gouden dag weer. 

Vrijdag 15 mei 
Klaas Mudde 

Vandaag alweer de laatste dag van ons verblijf in Polen. Het belooft weer 
een prachtige dag te worden. Zon en lichte bewolking lossen elkaar af. We 
hebben afgesproken vandaag enkele hoogtepunten van de afgelopen 
week opnieuw te bezoeken. Als eerste gaan we naar het ‘veldje’ in Brzo-
zowa waar we eerder deze week de Hop en Appelvink hebben gezien. 
Maar nee, geen Hoppen deze keer; wel Grote Lijster, Zwarte Roodstaart, 
Grauwe Klauwier en een Boomvalk in de lucht. Een Haas en een Ree ma-
ken dat ze wegkomen. Overal bloeien de Gele Brem, Sering en Meidoorn 
uitbundig. Onderweg van locatie naar locatie valt het grote aantal ooie-
vaarsnesten op. 

Op naar de tweede locatie waarvan ik de naam kwijt ben, ook na langdurig 
zoeken op Google Maps. Hier worden al snel vier Hoppen gehoord en later 
ook twee Hoppen gezien baltsend boven twee prachtig in elkaar gegroeide 
Meidoorn- en Seringenbomen. Het weiland staat vol met hekwerkpaaltjes 
waarvan er op een gegeven moment tegelijkertijd vier worden bezet door 
Paapjes, en één door een Tapuit. Verderop aan de dijk staat familie Kraan-
vogel, pa, moe en het jong dat als een veulen dicht bij zijn moeder blijft. 
Kortom, een aandoenlijk plaatje. Het vrouwtje heeft een bruinere of smeri-
ge rug omdat zij tijdens het broeden modder over haar rug smeert waar-
door zij vanuit de lucht minder opvalt; je kan maar beter niet gezien worden 
(bedankt voor de uitleg Kees R.). Ook hier weer een Boomvalk in de lucht. 
Een Vos sluipt door de wei, “als hij het jong maar niet te grazen neemt” 
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denken wij. De Kraanvogels blijven er onverstoorbaar onder, een Vos 
kunnen zij wel hebben. 

Verder via de dijk, de derde locatie, naar de vierde locatie de ‘stuifduintjes’. 
Op de dijk, nog geen 10 meter van de auto, een Koekoek op een paaltje. 
Waar die paaltjes al niet goed voor zijn. Hij laat zich goed bekijken en 
vliegt pas na tijdje uit het zicht. Even verderop wéér een Koekoek, nu in 
een Els. Ook deze is goed waarneembaar. Een Grote Bonte Specht hakt 
er lustig op los. Het landschap doet denken aan de IJssellandschappen 
van de schilder Jan Voerman Senior (1857-1941). Zó mooi heeft het er bij 
ons dus ook uitgezien… Twee overstekende Wielewalen vliegen voor de 
auto langs. De Zomertalingen, die we ook bij ons eerste bezoek hebben 
gezien, zijn ook nu present. 

Op de vierde locatie aangekomen, uitkijkend over een prachtig coulissen-
landschap, eerst maar eens even lunchen. Vogelen maakt hongerig.  

 

Groep koffie drinkend Foto: Marjorie Janse 
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De muziek wordt verzorgd door de aanwezige vogels waarvan de 
Geelgors zijn eeuwige vijfde ten beste geeft. In de verte stappen de 
Kraanvogels statig door het landschap ondertussen zich te goed doend 
aan…, ja aan wat eigenlijk? Even Googlen en: Kraanvogels zijn alleseters. 
Wanneer ze in hun broedgebied of in hun winterverblijf zijn, eten ze voor-
namelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën. 
Wanneer ze op doortrek landen in akkerbouwgebieden eten ze achter-
gebleven maïskorrels, granen en aardappelen die op de velden zijn blijven 
liggen of eikels (vooral in Spanje waar combinaties van akkerbouw met 
schaduw-gevende eikenbomen gangbaar is). Tot zover de Kraanvogels, 
want intussen verschijnt een majestueuze Zeearend en een Slechtvalk in 
de lucht. Hét sein voor de Kraanvogels en Grauwe Ganzen massaal op de 
wieken te gaan om naar veiliger oorden te vertrekken. Er vliegt een 
prachtig ‘Blauwtje’ (vlinder) rond. Even snel een foto maken voor latere 
determinatie. Het ‘Blauwtje’ blijkt dan een Bruine Vuurvlinder te zijn. Ook 
hier laat de Wielewaal zich weer horen en (aan sommige) zien. 

Op weg naar de vijfde locatie, het bezoekerscentrum van Park ‘Narodowy 
ç ‘Ujście Warty’, stoppen we even voor een korte wandeling langs een dijk-
je en een bospad. De Wielewaal wordt weer gehoord en langs het bospad 
in de Essen wemelt het van de Puttertjes. Een Spotvogel laat zich horen, 
verder niet veel bijzonders. Het bezoekerscentrum blijkt dicht te zijn. Dat is 
ons geluk. Iets terug hebben we vier Zwarte Ooievaars in de wei gezien, 
dus wij terug. Langs de drukke weg is maar matig parkeerruimte te vinden 
maar gelukkig, na het snoeien van wat struiken vlak bij een zebrapad, lukt 
het wel. Aan de overkant van de weg is een groot moerasgebied waar we 
verrast worden door een vlakbij jagende Visarend, heel indrukwekkend. In 
het water zwemt een Muskus- of Bisamrat. De Muskus- of Bisamrat is een 
knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat 
suggereert, behoort de Muskusrat dus niet tot de ratten. Het dier wordt 
soms op de menukaart ook wel als Waterkonijn aangeduid, eet smakelijk. 
Wederom een Zeearend in de lucht en verderop ook een in een kale 
boom. Een Bonte Kraai hakt een Zoetwatermossel open en slobbert de in-
houd naar binnen. Een paar Kramsvogels doen hun ding. Twee Roodmus-
sen vliegen vanuit het moeras richting de bomen langs de weg. Toch geen 
verkeerde waarneming zou ik zo zeggen. Weer terug aan de overkant van 
de weg vinden we een recent verkeersslachtoffer: een dode Braamsluiper. 

Om niet met een dode vogel te eindigen hier nog even de jagende Vis-
arend gememoreerd, dat is toch een mooie finale van deze geslaagde 
vogelexcursie in Polen. 
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Zaterdag 16 mei 
Femie de Jager 

De lieve eigenaren van ‘Pod Lasem’ staan om 3.30 uur op om ons ontbijt 
klaar te maken! Ze hebben hun fooi meer dan verdiend! Om 5.55 uur ne-
men we afscheid en rijden weg. Een uur lang kunnen we nog afscheid 
nemen van onze prachtige vakantieplek ten zuiden van de Warta, met zijn 
uitgestrektheid, de rood en groene weiden, de kronkelende dijkjes, de vele 
knotwilgen van soms 1,5 m doorsnee, de uitgestrekte bossen en moeras-
sen, de zoet ruikende seringen die overal in het wild staan, het soms glooi-
ende landschap met de helgele koolzaadvelden, kleine dorpjes met rom-
melige boerenerven, de vele Zeearenden, Ooievaars en Kraanvogels. 
Waar we heel vaak de Wielewaal en Grote Karekiet hoorden, en waar lief-
hebbers heerlijk konden wandelen op de mooie dijkjes. We spotten de 
laatste Kraanvogel en steken om 7.00 uur de grens over naar Duitsland, 
we voelen het direct: de betonblokken! We zien nog drie Zwarte Wouwen, 
mannetje Blauwe Kiekendief, Reeën en bij de eerste koffieshop een Bonte 
Kraai. De reis gaat voorspoedig tot er om 10.45 uur een file is bij Han-
nover. Er is geen omleiding aangegeven en we belanden in de stad. 
Gelukkig geeft één TomTom uitsluitsel, en komen we weer op de snelweg. 
Om 12.15 uur kunnen we een pitstop maken. De nood is zó hoog dat de 
mannen het nieuwe spel ‘9 op een rij’ introduceren, waarom de achter-
blijvers heerlijk kunnen lachen. Daarna is er even geen chauffeur in een 
van de busjes.......?? Misverstand tussen Renie en Klaas. 

Het wordt koud en het regent hard! Wat hebben wij geboft met een hele 
week lekker en droog weer!! Kees, Arend en Manda, Marian, Renie en 
chauffeurs: nogmaals heel erg bedankt voor deze prachtige week, met zijn 
zeventienen hebben we enorm genoten. 
 
Excursie Texel, 30 mei 2015 
 Femie de Jager 
 
Geen mooi weer maar toch wagen 8 mannen en 2 vrouwen o.l.v. Hans 
Stapersma de oversteek. We missen Renie en Marian, die zijn eigenlijk 
altijd van de partij. Op Texel waait het zo hard dat de wolken merendeels 
verdwenen zijn en de zon schijnt!! 

In de auto's richting De Cocksdorp spotten we mannetje Blauwe Kiekendief 
en een Buizerd. Op Eierland nemen we rechts af de Hollandse weg: 
Kneuen, Witte Kwikstaart en Scholekster. 
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Harde wind, maar prachtige luchten. Nogmaals rechts, goed turen en ja 
hoor, Hans ontdekt de Morinelplevieren, die hij op waarneming.nl had 
gezien. Wat zijn dat een prachtige vogels!! Ik had ze nog nooit gezien en 5 
andere mensen van ons groepje ook niet. In de luwte van de auto's 
bekijken we ze goed. Ze zijn goed te zien omdat de akkers wat gelige 
randen hebben en juist op die gelige randen zijn zij aan het fourageren: 4 
mannetjes en 1 vrouwtje  en wat zijn ze mooi met hun mooie koptekening 
en kleuren en halsketting en de mannetjes met hun roestoranje buik. Ook 
de V op de achterkant van de kop kunnen we prachtig zien. Dit is een heel 
goede start!! Verder  groepjes Grote Sterns die laag overvliegen van oost 
naar west, Witte en Gele Kwikstaarten, Veldleeuwerik, Visdief en de 
laatste Rotganzen. Langs de wadzijde poseren 9 Boerenzaluwen bij elkaar 
in een boom, ze laten hun kleuren prachtig uitkomen. Voor De Cocksdorp 
is een bosje (Dorpzicht) waar de Grauwe Fitis is waargenomen. Maar eerst 
zien we in het water 15 jonge bruine bolletjes Eidereendjes met hun 2 
moeders. 

In het bosje is het heerlijk toeven na de keiharde en koude wind. Luw, met 
de zoete lucht van bloeiende meidoorns en op open plekken vangen we de 
warme stralen van de zon. Helaas geen Grauwe Fitis maar wel veel 
zangvogels, waaronder Putter, Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel, Tuin-
fluiter en Grasmus. Op een open plek vliegen Huis- en Boerenzwaluwen af 
en aan. Slechtvalk en Torenvalk. Op gazon fourageren 2 Grote Bonte 
Spechten, we kunnen ze van heel dichtbij goed aanschouwen. Na al dit 
moois is het tijd voor koffie, maar het idyllische plekje wordt ineens ruw 
verstoord door het harde toeteren van een zeer boze mevrouw die 
waarschijnlijk genoeg heeft van al die vogelaars.  

We gaan zuidwaarts richting Utopia. Onderweg o.a. Torenvalk met prooi, 
Sperwer en Lepelaar. Bij Utopia zijn de grote broedende Sterns niet te 
tellen, zoveel. Ook veel Kluten, Kapmeeuwen  en Bergeenden en we zien 
hun jongen ook. Voor de derde keer horen mensen een Spotvogel. De 
wind is hard. Iets zuidelijker bij de molen zien we een broedende Grote 
Mantelmeeuw ......? Dat zou op Texel in 1982 voor het laatst geweest zijn! 
Gelukkig loopt de meeuw wat heen en weer en na turen en turen zien we 
uiteindelijk de roze vleeskleurige poten. Dus echt een broedende Grote 
Mantelmeeuw. 

Weer iets zuidelijker broeden heel veel Kapmeeuwen en Visdiefjes. Jonge 
Kapmeeuwen hebben een tijgervelletje, maar ondanks hun uiterlijk zijn ze 
niet veilig. We zien een Kleine Mantelmeeuw die een jong probeert te 
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grijpen maar ouder Kapmeeuw gaat gewoon met een poot op het jong 
staan en de Mantelmeeuw druipt af. Nog zuidelijker heel veel 
Oeverzwaluwen bij de oeverzwaluwenwand, ook o.a. nog Wulp, Holenduif 
en Bontbekplevier. Het houdt niet op en ik krijg er spijt van dat ik mij 
vrijwillig heb aangemeld voor het verslag, dit wordt  heel lang! 

Richting de Petten maken we even een pitstop in Oude Schild, heerlijk 
warme koffie en even uit de wind. Bij de Petten is de wind gelukkig minder, 
we missen wel het witte kerktorentje, wat in de steigers staat. Hier o.a. 
Steenloper. Een Zilvermeeuw pakt 2 jonkies (Kapmeeuw of Visdief?), 
daarna is de verdediging beter en staan alle ouders op scherp. In de 
Mokbaai o.a. nog Graspieper, Rietgors en Kanoet. We zien de boot 
aankomen en rijden hier naar toe. Iedereen is rozig en heel voldaan. Bij 
Den Helder blijkt dat één  chauffeur zijn sleutels kwijt is, oei, dat wordt 
zoeken op die grote boot. We moeten weer mee terug naar Texel en dan is 
de sleutel godzijdank gevonden door een personeelslid. We kunnen de 
man wel zoenen maar hij verdwijnt snel. Het was een vruchtbare dag met 
in totaal 77 waarnemingen. Wie de hele lijst wil weten, wees welkom! Wat 
ik erg leuk vond waren o.a. de jongen van 8 soorten vogels, te weten:  
Grote Stern, Kluut, Kapmeeuw, Bergeend, Scholekster, Wilde Eend, 
Eidereend en Grauwe Gans.  

Hans, heel erg bedankt voor deze prachtige dag. 

 

Excursie Waterland, Polder IJdoorn en Hoeckelingsdam (Kinseldam), 
21 juni 2015 
 Marian van Leeuwen 
 
Helaas was het weer ons niet gunstig gezind en toch waren we het er over 
eens dat de regen goed voor de natuur was. “We” dat waren: Huub als 
excursie leider, de voltallige excursiecommissie en drie deelnemers, dus 
zeven mensen in twee auto’s die voor ons ook als schuilhut tegen de 
regen dienden. 

Ronald Sunnotel had ons via zijn mail van de nodige informatie voorzien 
die ik graag meeneem in dit verslagje. 

“In 2002 werd als natuurcompensatie voor de bouw van de amsterdamse 
woonwijk IJburg een zandplaat aangelegd voor de Waterlandse kust. De 
ruim 1,5 km lange dam werd door vogelaars al snel Kinseldam genoemd, 
gezien de ligging vlakbij het Kinselmeer en het plasje de Kinsel. Door 
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inklinking is een deel van de dam in de loop der jaren onder water 
verdwenen. Het gebied is erg aantrekkelijk voor vogels, als broedgebied, 
als slaapplaats en om er voedsel te zoeken. Vlak na de aanleg was vrijwel 
geen begroeiing op de dam aanwezig en de eerste jaren broedden er 
pioniersoorten als Kluut, Dwergstern, Bontbekplevier, Kleine Plevier en 
Strandplevier. Deze soorten verdwenen toen de dam begroeid raakte. 
Tegenwoordig zijn er kolonies van Lepelaar, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, 
Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief. Ook broeden er veel 
ganzen en eenden als bijvoorbeeld Krooneend en Kuifeend. Tal van 
watervogels gebruiken de dam en de ondiepe baai tussen de dam en 
polder IJdoorn als rustgebied. Zo verblijven er geregeld grote aantallen 
Aalscholvers, Bergeenden, Smienten, Wintertalingen, Kuifeenden en 
Kieviten. Ook zijn er kleine aantallen Pijlstaarten, Nonnetjes en Brilduikers 
te zien. Op doortrek doen tal van steltlopers het gebied aan. In de nazomer 
slapen enkele Reuzensterns op de dam. Verder is een groot deel van het 
jaar een Wulpen slaapplaats aanwezig en in de wintermaanden slapen er 
duizenden Kol- en Brandganzen. Af en toe zijn er bijzondere gasten. Zo 
verblijft er momenteel een Europese Flamingo en is er een paar dagen 
geleden een Grauwe Franjepoot waargenomen”, aldus Ronald. 

Officieel is de naam van de dam Hoeckelingsdam, als zodanig staat hij op 
waarneming.nl met tussen haakjes (Kinseldam). 

De doelsoorten waren dus de Zwartkopmeeuw, de Krooneend, de 
Europese Flamingo en de Grauwe Franjepoot. Helaas waren de laatste 
twee vogels gevlogen, tijdelijk of permanent. We gingen eerst naar de 
IJpolder, een verrassend mooi gebied waar je een stukje in mag lopen 
maar waar het grootste gedeelte afgesloten is. De polder is goed te 
overzien en omdat het droog was bleven we er wat langer hangen. Een 
jagend paartje Bruine Kiekendief, een jagende man Torenvalk die een 
flinke muis sloeg, een weemoedig roepende passerende Wulp, een paartje 
Rietgors, zingende Rietzanger en Kleine Karekiet, man Fazant, 50 
rustende Kluten, veel Krakeenden in beginnend eclipskleed evenals een 
paartje Slobeend, Bergeend met juvenielen, zo’n 20 Grutto’s, 30 Winter-
talingen, Brandganzen en laag foeragerende Gierzwaluwen en een nog 
mooie man Zomertaling. Twee mensen hadden even een Baardman 
gehoord. En tussen het riet een mooi veldje Goudknopjes, wat een mooi 
plantje. We trokken verder naar de dam en het Kinselmeer. In het 
Kinselmeer is een ruige uitstulping, een mooi gebiedje, ware het niet dat er 
veel afval achter gelaten wordt, wat ontzettend jammer! Zingende 
Tuinfluiter, Zwartkop, Winterkoning, Rietgors en Rietzanger. En vanaf de 



De Winterkoning 50 (4) 21 

achter ons liggende dam kwamen de Zwartkopmeeuwen overvliegen die 
Huub tot een lyrische beschrijving uitnodigden. “wat zijn ze mooi, zie je dat 
ze wit zijn, meer zilverwit, wat groter dan de Kokmeeuw, wat bredere 
vleugels, oh…wat zijn ze mooi, geweldig…., en die snavel, let op als het 
licht erop valt, bloedrood en korter en dikker dan bij de Kokmeeuw. En 
luister, dat kenmerkende geluid, jiauw…..wat apart, geweldig!”  

We staken de Uiterdammerdijk over om op het hoger liggende fietspad de 
Hoecklingsdam met zijn bewoners te overzien. Zwartkopmeeuwen met 
jongen met sterk geschubde bovendelen naast kokmeeuwen met jongen 
die veel gemberbruin op de bovendelen hadden. Vier mannen Krooneend 
waarvan op andere plekken nog meer gezien werden, ook met vrouwen. 
Zo’n 20 rustende Lepelaars, Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen. 
Verderop langs de Uiterdammerdijk zagen we een Fuut met jongen op de 
rug, een Fuut op het nest, bewaakt door manlief, een Meerkoet op het 
nest, nog een man Zomertaling, een Buizerd op een paal, foeragerende 
Huis- en Boerenzwaluwen, een langs vliegende Lepelaar en we hoorden 
de gil van een Waterral. Toen er een discussie ontstond over een 
misschien paalzittende Slechtvalk of een Houtduif en het weer 
onaangenamer werd was het tijd om naar huis te gaan.  

Het was een mooie excursie naar een verrassend gebied niet ver van huis. 
Bedankt Huub. 
 
Nachtzwaluw over het Mariaveld, 16 juli 2015 
 Jaap Olbers 

Op donderdagavond 16 juli, kwart over negen bereikte een zestal fietsers 
het Mariaveld in de Schoorlse duinen. Bij het Zeehuis in Bergen aan Zee 
had de groep zich verzameld en het dreigende onweer ver op zee 
gehoord. In het zuidwesten hing een donkere deken boven de horizon. 
Micha raadpleegde voortdurend de buienradar. 

Niettemin genoot ieder van het prachtige landschap vóór ons, de heide, de 
struiken, en de ondergaande zon die volgens berekeningen over zo’n 30 
minuten onder zou gaan. We werden enige tijd beziggehouden door een 
Boomvalk, ver links in een kale boom, een relict van een bosbrand. 
Martine bootste zo realistisch het geluid na, dat (zelfs) Arend verrast 
opkeek. 

De eerste geluiden van een Nachtzwaluw heb ik niet opgevangen. Lange 
tijd bleef het stil en de eerste regendruppels kwamen naar beneden. We 
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stonden al klaar om te vertrekken, toen het raspende geluid heel goed 
hoorbaar werd. Na anderhalve minuut was het wekkertje afgelopen in een 
steeds lager tempo. Het geluid leek zich te verplaatsen. En dat klopte ook; 
de Nachtzwaluw dook vlak voor ons op en was rechts met snelle 
wendingen, jagend op insekten, langs de bosrand gaan vliegen.  

Zo hadden we het vogelaarsgeluk aan onze zijde. Er kwam geen onweer 
en het beetje regen deerde ons niet. 
 

Aanvallende roofvogels in het Noord-Kennemerlands Duin. 
 
 Jos Vroege 

Deel 2: Aanvallen op roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren 

Inleiding 

In 2008 publiceerde Rob Bijlsma in ‘De Takkeling’ een artikel over 
‘Aanvallende roofvogels en mensen’. Dat artikel gaat voor een deel over 
aanvallen op mensen uit het algemene publiek en voor een ander deel 
over aanvallen op roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren. Uit ‘Mijn 
roofvogels’, waarin onder de titel ‘Ten aanval’ een bewerking verscheen 
van dat artikel, blijkt dat Rob bij het klimmen naar nesten van Boomvalken, 
Sperwers, Haviken, Buizerds en Wespendieven in de jongenfase in 
respectievelijk 8%, 5%, 5%, 1% en 0% van de gevallen door een van de 
ouders is aangevallen. Bij de Boomvalk en de Buizerd ging het daarbij 
alleen om schijnaanvallen. Door de Sperwer en Havik werd hij in 
respectievelijk 2% en 1% van de gevallen ook geraakt (Bijlsma, 2012) 1.  

In dit artikel zet ik alle bij de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands 
Duin (RNKD) bekende gevallen van aanvallen van roofvogels op 
roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren op een rij. Vervolgens ga ik na of 
de frequenties waarmee dit soort aanvallen in de duinen tussen 
                                                      
1 Ook bij de Boomvalk blijkt het voor te komen dat de nestcontroleur bij een 

aanval door het vrouwtje wordt geraakt. Zo schrijft Bijlsma (1980): “Haar 

aanvallen kunnen zo driest zijn dat ze zelfs daadwerkelijk aangrijpt zoals ik zelf 

heb meegemaakt. Met vleugels en poten kan ze de indringer een stevige klap 

verkopen.” Bij het klimmen naar nesten van Boomvalken, Sperwers, Haviken, 

Buizerds en Wespendieven is Rob in de eifase alleen weleens aangevallen door 

een Havik. Dat gebeurde in 1% van de gevallen (Bijlsma, 2012). 
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Camperduin en Wijk aan Zee voorkomen afwijken van de frequenties die 
door Bijlsma worden gerapporteerd. 

Werkwijze 

Bij het schrijven van dit artikel maakte ik gebruik van: 1. een artikel van 
Huub Huneker (1994) over onderzoek naar ‘Boomvalken in het 
Noordhollands Duinreservaat’, 2. de verslagen van de RNKD uit de 
periode 1995-2014, 3. de aantekeningen van mij en mijn collega’s uit 
gebied Castricum uit de periode 2000-2014, 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 raakte2. 

Boomvalk 

In 1994 publiceerde Huub Huneker in ‘De Winterkoning’ een artikel over 
‘Boomvalken in het Noordhollands Duinreservaat’. Hij doet daarin verslag 
van het onderzoek naar Boomvalken dat hij in de periode 1986-1993 
uitvoerde. In eerste instantie richtte Huub zich alleen op de gebieden 
Heemskerk en Castricum. Samen met Dick en André Dekker onderzocht 
hij later ook de gebieden ten noorden daarvan. Dat onderzoek zou 
uiteindelijk tot en met 1998 doorlopen. In dat jaar werd door de Boomvalk 
in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee voor het laatst succesvol 
gebroed (Vroege, 2012).  

“Op één uitzondering na is er nooit naar nesten met eieren of jongen 
geklommen”, zo schrijft Huub in bovengenoemd artikel. Dick Dekker vertelt 
echter dat hij in gebied Bakkum-Egmond (dat hij met zijn broer André 
onderzocht) en het gebied ten noorden van Egmond (dat ze vanaf 1992 
met zijn allen onderzochten) als dat mogelijk was altijd naar de nesten van 
Boomvalken klom. Door de volwassen vogels werd hij daarbij ‘vaak’ 
aangevallen. De vogels alarmeerden in zo’n geval niet alleen, maar 
voerden ook duikvluchten uit. Geraakt werd hij daarbij nooit. In het artikel 
van Huub en in de verslagen van de in 1994 opgerichte Roofvogel-
                                                      
2 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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werkgroep Noord-Kennemerlands Duin is over deze aanvallen door 
Boomvalken echter niets terug te vinden.  

Uit de door Huub geraadpleegde notitieboekjes blijkt dat hij in de periode 
1986-1993 niet één keer, maar drie keer naar een nest met eieren of 
jongen van een Boomvalk is geklommen (2x tijdens de eifase, 1x tijdens 
de jongenfase). Daarnaast klom hij twee keer naar het nest vlak nadat de 
jongen waren uitgevlogen. Slechts in één van die gevallen werd door de 
volwassen vogels fel gealarmeerd. Dat was bij één van de nesten waarbij 
de jongen al waren uitgevlogen. Aangevallen werd hij daarbij niet. In de 
periode 1994-1998 klom Huub tijdens het broedseizoen in totaal dertien 
keer naar een nest van een Boomvalk (2x tijdens de eifase, 8x tijdens de 
jongenfase, 3x nadat de jongen net waren uitgevlogen of gepredeerd). Ook 
daarbij was een geval waarbij door de volwassen vogels fel werd 
gealarmeerd zonder dat hij werd aangevallen. Dat was andermaal bij een 
nest waarbij de jongen net waren uitgevlogen.  

In vier gevallen werd Huub daadwerkelijk door een van de volwassen 
vogels aangevallen. Dat gebeurde in totaal dus in 22% van de gevallen dat 
hij tijdens het broedseizoen naar het nest van een Boomvalk klom3. De 
eerste keer was op 30 juni 1994 bij de Karpervijver in gebied Bakkum-
Egmond: “Vrouwtje bij aankomst op het nest aanwezig. Prooibrengst 
mannetje. Vrouwtje van het nest af en ik direct de boom in.” “Drie eieren in 
een ietwat scheefgezakt, niet al te ruim nest.” “Beide adulte Boomvalken 
vlogen tijdens mijn aanwezigheid bij hun nest boven mij, scheerden 1x vlak 
over mij heen. Vleugelgesuis. Ze kekkeren geen moment. Direct na de 
nestcontrole ben ik vertrokken.” De tweede keer was op 14 juli 1994: “De 
Mient tussen Bakkum en Egmond. Samen met Dick Dekker om 18:30 uur 
gezocht naar het nest. Al snel gevonden. Er heen geklommen. Drie 
schitterende, schetige donspulletjes van 2-4 dagen oud met volgevreten 
ronde buikjes. 1x het gierende geluid van de vleugels van een stoot-
duikende adulte vogel boven mij. 1x een stootduik waar ik de vogel recht 
op mij af zie komen en tegen twee razendsnel naderende zwarte 
                                                      
3 De aanvallen vonden plaats in een van de vier gevallen (25%) dat Huub tijdens 

de eifase naar het nest klom, in een van de negen gevallen (11%) dat hij in de 

jongenfase naar het nest klom en in beide gevallen (100%) dat hij naar het nest 

klom nadat de jongen net waren gepredeerd. In twee van de drie gevallen (67%) 

dat hij naar het nest klom net nadat de jongen waren uitgevlogen, werd hij niet 

aangevallen maar werd door de volwassen vogels wel fel gealarmeerd. 



De Winterkoning 50 (4) 25 

baardstrepen aankijk. Furieus was zij/hij. Beide adulten voorts rond-
vliegend, maar géén fel alarm of gekek.” 

De andere twee keer dat Huub bij een nestcontrole door een volwassen 
Boomvalk werd aangevallen vonden plaats vlak nadat de jongen waren 
gepredeerd, waarschijnlijk door een Havik. Bloemberg, Heemskerk, 12 
augustus 1995: “Op het nest constateer ik kleine stukjes boomvalkeischaal 
en enkele witte donspulveertjes. Even stootduikt een adulte Boomvalk niet 
fanatiek op mij. Gepredeerd nest besluit ik. Meteen al vanaf aankomst een 
(klagend) roepende Havik uit bos ten ZW van het boomvalknest.” Grote 
Stuk, Heemskerk, 8 augustus 1998: “Circa 15 minuten na onze installatie 
onder de berk kwam het vrouwtje kekkerend los vanuit een populier. Fel 
kekkerend, stootduikend boven het nest. Tot 6x aan toe. Daarna terug 
naar de populier, mijns inziens wachtend op man met prooi. Die kwam na 
15 minuten. Prooiovergave waarschijnlijk in populier.” Het vrouwtje vliegt 
een aantal keer met prooi naar het nest, maar keert vervolgens ook weer 
met prooi terug. “Plots alarmeren beide even en cirkelen boven nestbos. 
Vrouw terug in den. Plukt en eet zelf de prooi. Het gedrag van de valken 
doet mij, in overleg met de anderen, besluiten het nestbos in te gaan om 
poolshoogte te nemen. Of er loopt een collega roofvogelaar in het bos of er 
is iets anders aan de hand. Een roofvogelaar zie ik niet. Dus klim ik naar 
het nest. Twee meter eronder zie ik op de nestrand een korte slagpen 
hangen. Ik vermoed direct predatie. Wanneer ik mijn hoofd om de hoek 
van het nest steek zie ik een volledig geplukt verenpakket van één van de 
twee jongen; half uitgegroeide veren, dikke bloedspoelen, buik- en 
borstveren. Voorts is het nest leeg. Terug in het bos struin ik even rond de 
nestboom en vind een plukje borst/buikveren. Teruggekomen bij de twee 
vrienden. Zij doen verslag van het gedrag van de nu kinderloze boomvalk-
ouders. Fel waren de Boomvalken toen ik in de boom vertoefde. Ik heb 
daar niets van gemerkt omdat het zo'n indruk op mij maakte dat ik bijna life 
aanwezig ben geweest van nestpredatie.”  

Sperwer 

Op 26 juni 2000 - in het eerste jaar dat ik meedeed aan het roofvogel-
onderzoek in gebied Castricum – liep ik in mijn eentje naar het 
sperwernest in een sparrenbosje langs de Geversweg waar dat jaar met 
succes werd gebroed, toen het vrouwtje luid alarmerend kwam aanvliegen 
en op het moment dat ik de aftocht blies van achteren naar mijn hoofd 
dook. Ik werd daarbij niet geraakt, maar voelde ik de vogel wel over mijn 
hoofd suizen. In de afgelopen 15 jaar was dit de enige keer dat ik als niet-
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klimmer bij een nestcontrole in gebied Castricum door een roofvogel ben 
aangevallen. 

Aanvallen door Sperwers zijn niet altijd schijnaanvallen. Zo vertelt Dick 
Dekker – tot 2005 actief in gebied Bakkum-Egmond en daarna nog lange 
tijd een van onze vaste klimmers – dat hij bij het klimmen naar 
roofvogelnesten weleens een vrouwtje Sperwer ‘in zijn nek’ heeft gehad. 
Dat was op 30 juni 2005 in hetzelfde sparrenbosje langs de Geversweg 
waar ik op 26 juni 2000 een schijnaanval te verduren kreeg. Zou dit 
hetzelfde vrouwtje zijn geweest? In de periode 2000-2005 werd door haar 
op deze locatie dan ieder jaar met succes gebroed. Dick heeft aan de 
aanval van dit Sperwervrouwtje geen letsel overgehouden. Dat was 
overigens meer geluk dan wijsheid: terwijl hij naar boven klom, begon het 
juist een beetje te regenen en hij had daarom zijn capuchon opgezet. Toen 
het vrouwtje Sperwer aanviel, bleef zij vervolgens met haar klauwen in zijn 
capuchon hangen.  

Niet iedereen heeft echter zoveel geluk. Zo vertelt Luc Knijnsberg – vanaf 
1997 boswachter bij PWN en de jaren daarvoor al actief in de roofvogel-
werkgroep - dat hij zijn broer een keer had meegenomen naar een 
sperwernest in de binnenduinrand bij Wimmenum. Dat nest bevond zich in 
de enige den in een klein eikenbosje. De nestboom bevond zich op nog 
geen 10 meter van het voetspoor dat daar langs voerde. Als er mensen 
langs dat voetspoor liepen gebeurde er niets. Als iemand een stap in dat 
bosje zette, reageerde het vrouwtje echter ongemeen fel. Dat was althans 
zo in de jongenfase. In de eifase bleef ze rustig op het nest zitten. Wat er 
steeds gebeurde, is dat het vrouwtje eerst fel alarmeerde en een keer of 
drie rondvloog. De vierde keer viel ze echt aan. Luc had zijn broer nog 
gewaarschuwd: je moet wel duiken als ze aanvalt. Zijn broer vond dat wat 
overdreven. Hij had vervolgens echter wel de krassen van haar klauwen in 
zijn kop staan.  

Ruud Kok maakt melding van een soortgelijk geval. Hij nam ooit zijn vader 
mee naar een sperwernest in het Sappenbos in gebied Castricum. Dat was 
vóór 1998. Ze waren net naar het sperwernest toegelopen toen een van de 
volwassen vogels recht op hen kwam aanvliegen. Zijn vader draaide zich 
met zijn rug naar de Sperwer toe en die zette vervolgens zijn of haar 
klauwen in zijn hoofd. Van het eerst uitvoeren van schijnaanvallen was in 
dit geval geen sprake. 

Uit de verslagen van de roofvogelwerkgroep blijkt dat het broedgeval 
waarover Luc Knijnsberg rapporteert, plaatsvond in 1995 en het broed-
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geval waarover Ruud Kok rapporteert waarschijnlijk in 1996. In 1996 
broedde het sperwervrouwtje uit gebied Wimmenum – dat overigens 
geringd was - in hetzelfde bosje als in 1995, maar dan in een eik. Ook dat 
jaar was het vrouwtje “ongekend fel als bezoekers in de buurt van het nest 
komen als er jongen zijn”. Nestbezoek was “onmogelijk”. Steeds was 
sprake van succesvolle broedgevallen (Levering & Vlugt, 1995; Knijnsberg, 
Levering & Vlugt, 1996).  

De enige andere meldingen van aanvallende Sperwers in de verslagen 
van de roofvogelwerkgroep zijn afkomstig uit 2001 – het jaar met een 
recordaantal van 26 broedgevallen van de Sperwer in het Noord-
Kennemerlands Duin (19 succesvol, 7 mislukt). In dat jaar was sprake van 
drie gevallen van aanvallende Sperwers, alle in gebied Schoorl. “Het 
paartje in het midden van gebied Schoorl was nogal agressief aanwezig 
als het nestbos bezocht werd. Rakelings vlogen beide vogels luid 
alarmerend langs de onderzoekers bij betreding van het perceel.” Bij twee 
nesten in het noorden van gebied Schoorl waren alleen de vrouwtjes 
agressief. “In de ei-fase vlogen beide vogels bij benadering van de boom 
van het nest en kwamen niet meer in de buurt.” In de jongenfase, waarin 
net als in de eifase naar het nest werd geklommen, werd het controleren 
van de juvenielen echter een “hachelijke zaak”. “Beide vrouwtjes Sperwer 
vlogen enkele keren snel rakelings langs de onderzoeker, die de jongen 
liet voor wat ze waren en als een speer weer naar beneden ging.” Ook in 
deze drie gevallen brachten de Sperwers met succes jongen groot 
(Dekkers, 2001). 

Dick Dekker vertelt tenslotte dat rond het jaar 2000 ook het vrouwtje 
Sperwer dat broedde in een sparrenbosje bij de Karpervijver in gebied 
Bakkum–Egmond schijnaanvallen uitvoerde als je het bos in kwam lopen, 
soms wel 2-3x. Dat gebeurde zeker een jaar of 3-4 achter elkaar. Al die 
jaren heeft die Sperwer daar met succes gebroed. In die tijd werden in het 
Noord-Kennemerlands Duin jonge roofvogels nog niet geringd. Dat 
gebeurde pas vanaf 2004. Door Dick werd bij nestcontroles echter wel met 
enige regelmaat naar nesten geklommen. Anders dan door het vrouwtje bij 
de Geversweg in gebied Castricum, is hij door het vrouwtje bij de 
Karpervijver in gebied Bakkum-Egmond echter nooit geraakt.  

In totaal zijn uit de afgelopen 20 jaar dus tenminste 11 gevallen van 
aanvallen van Sperwers op roofvogelaars die in de duinen tussen 
Camperduin en Wijk aan Zee nestcontroles uitvoeren bekend. Daarbij zijn 
tenminste zeven vrouwtjes betrokken. Tien van die aanvallen vonden 
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plaats in de periode 1995-2004 – de eerste tien jaar van het onderzoek 
van de RNKD. Twee maal werd het slachtoffer daarbij geraakt. In die 
periode was in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee sprake van 
168 broedgevallen van de Sperwer (129 succesvol, 39 niet succesvol). Bij 
tenminste 6% van die broedgevallen werden de onderzoekers dus door de 
oudervogels aangevallen en bij tenminste 1% van die broedgevallen ook 
geraakt. In de periode 2005-2014 was in de duinen tussen Camperduin en 
Wijk aan Zee sprake van 80 broedgevallen van de Sperwer (52 succesvol, 
28 niet succesvol). Uit die periode is, opmerkelijk genoeg, slechts één 
geval van een aanvallende Sperwer bekend. Daarbij werd de nest-
controleur geraakt. Dat gebeurde dus bij tenminste 1% van de broed-
gevallen. 

Havik 

Behalve van Boomvalken en Sperwers, is ook van Haviken bekend dat die 
roofvogelaars die in de jongenfase hun nest controleren kunnen aanvallen 
(Bijlsma, 2008; 2012). In de verslagen van de RNKD van de afgelopen 20 
jaar is hiervan een aantal voorbeelden te vinden. Die blijken betrekking te 
hebben op twee vrouwtjes4. Zo werd in het verslag over 2006 over een 
Havik in gebied Bergen opgemerkt: “Opvallend was dat het vrouwelijk 
exemplaar haar jongen fel beschermde. Degene die het nest benaderde 
werd door haar aangevallen, een stootduik tot op een meter of 5 was het 
gevolg: snel weg wezen!” (Levering, 2006).  

In 2008, 2009, 2010 en 2011 was er een vrouwtje Havik bij de 
Paardenweide in gebied Schoorl die het ringen van de jongen vrijwel 
onmogelijk maakte, terwijl ze bij normale nestbezoeken vaak wel in de 
buurt was maar niet van zich liet horen: “Tijdens één van de ringsessies 
bleek één adulte vrouw opvallend fel. De klimmer werd tijdens het klimmen 
luid alarmerend bestookt” (Levering, 2008). “Het vrouwtje was tijdens de 
ringsessie uitzonderlijk fel en viel de klimmer via duikvluchten luid roepend 
aan. Al bij de eerste aanval werd de klimmer op de rug geraakt. Gezien dit 
felle gedrag is dit hetzelfde adulte vrouwtje als vorig jaar” (Levering, 2009). 
                                                      
4 Dook Vlugt en Antoine de Reus (2014) rapporteerden onlangs in ‘De Takkeling’ 

over hun ervaringen met een derde havikvrouwtje dat, soms samen met haar 

partner, de nestcontroleur fel aanviel en in één geval ook daadwerkelijk 

verwondde. In de samenvatting van dat artikel wordt vermeld dat dit nest zich in 

de duinen van Noord-Holland bevond. Dat is echter niet juist. Dit nest bevond zich 

wel in Noord-Holland, maar niet in het duingebied. 
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“Vorig jaar is Jeroen tijdens het klimmen naar het nest halverwege 
teruggekeerd vanwege een aanval van het luid kekkerende vrouwtje, dit 
jaar hield hij het al eerder voor gezien. Hetzelfde vrouwtje voerde weer 
enige charges uit” (Levering, 2010). In 2011 maakte dit vrouwtje gebruik 
van een nieuw nest. De klimmer was dat jaar niet Jeroen Walta, maar 
Huub Huneker. Ook die werd een aantal keer aangevallen, maar niet 
geraakt, zo vertelt Jan Stok. Net als in 2008 werden in 2011 de jongen wel 
geringd. 

 

Havik Foto: Martijn de Jonge 

Opvallend is dat alle vijf aanvallen plaatsvonden in de periode 2005-2014. 
In die periode was in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee 
sprake van 191 broedgevallen van de Havik (161 succesvol, 30 niet 
succesvol). Bij tenminste 3% van die broedgevallen werden de onder-
zoekers dus door het vrouwtje aangevallen en bij tenminste 1% van die 
broedgevallen ook geraakt. In de periode 1995-2004 was in de duinen 
tussen Camperduin en Wijk aan Zee sprake van 180 broedgevallen van de 
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Havik (159 succesvol, 21 niet succesvol). Uit die periode is geen aanval 
van een Havik op een roofvogelaar die een nestcontrole uitvoert bekend.  

Conclusies 

Aanvallen op roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren zijn in het Noord-
Kennemerlands Duin alleen bekend van Boomvalken, Sperwers en 
Haviken, en niet van Buizerds. Aanvallen door Boomvalken komen daarbij 
naar verhouding het meeste voor: in 11% van de gevallen dat in de 
jongenfase naar het nest werd geklommen. Bij Bijlsma (2012) gebeurde 
dat in 8% van de gevallen dat in de jongenfase naar het nest werd 
geklommen: ongeveer net zo vaak. Net als bij Bijlsma ging het daarbij 
alleen om schijnaanvallen. In het Noord-Kennemerlands Duin werd de 
nestcontroleur ook in de eifase een keer door de volwassen Boomvalken 
aangevallen. Dat gebeurde bij Bijlsma niet. Behalve in de eifase en de 
jongenfase werd in het Noord-Kennemerlands Duin verder een aantal keer 
naar het nest van Boomvalken geklommen net nadat de jongen waren 
uitgevlogen en net nadat de jongen waren gepredeerd. In beide gevallen 
dat de jongen waren gepredeerd, werd de nestcontroleur door de volwas-
sen vogels aangevallen. Als de jongen net waren uitgevlogen, werd vaak 
wel fel gealarmeerd, maar was van een aanval geen sprake. 

Bij Sperwers en Haviken zijn uit het Noord-Kennemerlands Duin geen 
gegevens bekend over het aantal keer dat in de afgelopen twintig jaar naar 
een nest werd geklommen en hoe vaak de nestcontroleur daarbij door de 
volwassen vogels werd aangevallen. Bij deze soorten wordt het aantal 
aanvallen daarom gerelateerd aan het aantal broedgevallen. Daarbij 
kunnen ook de aanvallen door roofvogels uit de periode 1995-2004 worden 
meegenomen. In deze periode werd nog veel minder vaak naar nesten van 
roofvogels geklommen: pas vanaf 2004 worden in het Noord-
Kennemerlands Duin jonge roofvogels geringd5. 

Aanvallen door Sperwers vonden in de periode 1995-2004 in het Noord-
Kennemerlands Duin plaats bij tenminste 6% van de broedgevallen. 
Bijlsma rapporteert aanvallen door Sperwers bij 5% van de nestcontroles 
in de jongenfase. Ook die percentages zijn dus van eenzelfde orde van 
grootte. Door Bijlsma werd in al die gevallen naar het nest geklommen. In 
                                                      
5 Net als bij Bijlsma (2012) is hierbij sprake van ‘pseudoreplicatie’: sommige 

broedparen vallen roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren jaar in jaar uit aan. 

Anders dan door Bijlsma worden meerdere aanvallen door hetzelfde broedpaar 

tijdens één broedseizoen in dit artikel echter niet meegeteld.  
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het Noord-Kennemerlands Duin werden roofvogelaars twee keer aan-
gevallen toen zij naar het nest klommen, drie keer bij benadering van het 
nest én bij het klimmen, en vijf keer bij een nestcontrole vanaf de grond. Bij 
1% van de broedgevallen werden de nestcontroleurs ook daadwerkelijk 
door de volwassen vogels geraakt. Bij Bijlsma was dat bij 2% van de 
nestcontroles het geval. Opvallend is dat dit in het Noord-Kennemerlands 
Duin steeds gebeurde bij nestcontroles vanaf de grond en dat het in beide 
gevallen familieleden van roofvogelaars waren die hiervan het slachtoffer 
werden.  

In de periode 2005-2014 werden roofvogelaars die in het Noord-
Kennemerlands Duin bij Sperwers nestcontroles uitvoerden bij tenminste 
1% van de broedgevallen door de volwassen vogels aangevallen. Dat is 
aanmerkelijk minder vaak dan in de periode 1995-2004. Toch werd in de 
periode 2005-2014 naar verhouding vaker naar nesten van Sperwers 
geklommen. Het percentage broedgevallen waarbij de nestcontroleur door 
een van de volwassen vogels is geraakt, is echter hetzelfde als in de 
periode 1995-2004: 1%. In dat geval ging het om een aanval bij het 
klimmen naar het nest. Dat roofvogelaars die nestcontroles uitvoeren in 
periode 2005-2014 minder vaak zijn aangevallen dan in de periode 1995-
2004, zou te maken kunnen hebben met het minder agressief worden van 
Sperwers als gevolg van de toegenomen predatiedruk door Haviken en 
Buizerds (Vroege, 2012) en/of de afgenomen concurrentie tussen 
Sperwers onderling. Bij toetsing blijkt het verschil echter niet statistisch 
significant te zijn. Wel is er sprake van een trend (Chikwadraat=2.83, df=1, 
.100 > p > .050). Het zou interessant zijn om de stelling dat Sperwers in de 
loop van de tijd minder agressief zijn geworden ook nog eens aan de hand 
van de data van Bijlsma (2012) te toetsen. 

Aanvallen door Haviken vonden in de periode 2005-2014 in het Noord-
Kennemerlands Duin plaats bij tenminste 3% van de broedgevallen. 
Bijlsma rapporteert aanvallen door Haviken bij 5% van de nestcontroles in 
de jongenfase. Ook die percentages zijn dus van eenzelfde orde van 
grootte. Bij 1% van de broedgevallen werden de nestcontroleurs daad-
werkelijk door de volwassen vogels geraakt. Bij Bijlsma was dat bij 1% van 
de nestcontroles het geval. In de periode 1995-2004 werden roofvogelaars 
die nestcontroles uitvoeren geen enkele keer door Haviken aangevallen. 
Het verschil tussen beide perioden is statistisch significant 
(Chikwadraat=4.78, df=1, .050 > p > .025). Dat in het Noord-Kennemer-
lands Duin pas vanaf 2004 jonge roofvogels worden geringd en dat in de 
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periode 2005-2014 dus veel vaker naar nesten van Haviken is geklommen 
dan in de tien jaar daarvoor, is hiervoor de meest plausibele verklaring. 

Dankbetuiging 
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roofvogels in het Noord-Kennemerlands Duin’, aan Rob Bijlsma, Dick 
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Agrarisch natuurbeleid een fiasco? 
 Bewerkt door Jan Zweeris 

Er is een rapport verschenen van een commissie, die het kabinet moet 
adviseren over de herijking van het natuurbeleid. 

In dit rapport concludeert de hoogleraar Frank Berendse al in 2013, dat het 
agrarisch natuurbeheer op een groot fiasco is uitgelopen. In de afgelopen 
twintig jaar is daar 1 miljard euro aan uitgegeven, terwijl er tegelijkertijd 
een dramatische biologische verarming plaats vond door de intensivering 
van de landbouw. De percelen met Engels raaigras zijn volgens hem 
“groen asfalt”. 

Er is een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer in de maak. 
Staatsecretaris Dijksma trok vorig jaar de stekker uit de oude regeling, die 
duizenden boeren min of meer willekeurig van natuursubsidies voorzag, 
terwijl de natuur op het platteland er alleen maar op achteruitging. Willen 
boeren nog aan natuurbeheer doen, dan moeten ze zich aansluiten bij 
collectieven waarin boeren en natuurorganisaties samenwerken. Op deze 
manier is de subsidie niet langer een verkapte inkomstensteun en wordt er 
geen snippernatuur beheerd, maar ontstaan er grote kerngebieden waarin 
de maatregelen meer effect hebben. 

Natuurbeheer door boeren mag alleen nog plaatsvinden in kansrijke 
gebieden en de ongeschikte locaties vallen af. Door het onderzoeks-
instituut Alterra en Sovon is geconcludeerd dat in driekwart van agrarisch 
Nederland bescherming van weidevogels geen enkele zin heeft. Het 
agrarisch natuurbeheer-nieuwe-stijl moet effectiever worden ingezet en dat 
betekent dat er meer wordt gedaan, maar wel in minder gebieden. 

Wat betekent dat voor ons gebied? 

Bron dagblad Trouw 

 
Wist je dat  ? Deel 2 
  Jan Zweeris 

Vleugelvormen 

1. De vleugelvorm van vogels per soort verschilt 

2 De vorm bij Zwaluw en Valk scherp en puntig is, voor een snelle 
       vlucht. 
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3. Bij zangvogels de vleugels kort en afgerond zijn om snel te kunnen 
fladderen. 

4. Bij Sperwer en Havik de korte en ronde vorm, snelle wendingen 
mogelijk maken. 

5. Lange glijvluchten gemaakt kunnen worden, dankzij de lange smalle 
vleugels van de Gierzwaluw. 

6.  De gevingerde vleugels van grote roofvogels turbulentie verminderen 
en de stabiliteit vergroten. 

7.  De korte stompe vleugels van de Struisvogels als stuur dienst doen 
tijdens het hardlopen. 

8.  Pinguins hun vleugels gebruiken om te zwemmen. 

9. Gieren en Ooievaars hun grote vleugeloppervlak gebruiken om 
gebruik te maken van de thermiek, om moeiteloos cirkelend grote 
hoogten en afstanden zwevend af te leggen. 

10. Albatrossen zelfs bij windstil weer blijven zweven, alleen door de 
opwaartse luchtstroming, die veroorzaakt wordt door de golven in het 
water. 

Staartpennen 

11.  Staartpennen dienen in het algemeen voor het sturen en afremmen. 

12.  Er meer functies zijn. 

13. Bij grote vogels vergroten de uitgespreide staartpennen het zweef-
oppervlak. 

14. De lange staart van de Ekster dient voor het evenwicht en het 
manoeuvreren, maar ook voor het communiceren met andere Eksters.  

15.  De meeste vogels twaalf staartpennen hebben in zes symmetrische 
paren. 

16. Het middelste paar vrij star is, terwijl de andere vaak waaiervormig 
uitgespreid en gesloten kunnen worden.  

17.  De staart allerlei vormen kan hebben; recht afgesneden (Spreeuw), 
ondiep gevorkt (Kneu), diep gevorkt (Boerenzwaluw), afgerond 
(Koekoek), wigvormig (Raaf). 
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18. De staartvorm allerlei functies heeft; a. wenden en afremmen, b. 
herkenning voor soortgenoten, c. versterking van de seksuele 
aantrekkingskracht. 

Pigment 

19. De hoeveelheid pigment van invloed is op de sterkte en soepelheid 
van de veren. 

20. De handpennen van Havik en Sperwer weinig pigment bevatten en 
daardoor soepeler zijn en botsingen gemakkelijker kunnen opvangen. 

21. Zwart de meeste stevigheid geeft aan veren. 

22.  Veel vogels donkere of zwarte vleugelpunten hebben. 

23.  Het mannetje Grauwe Kiekendief een grijs verenpak heeft, zodat hij 
het minst opvalt voor zijn prooidieren. Maar de vleugelpunten zwart 
zijn. 

24. Dat stevigheid geeft, maar ook misleiding. 

25.  Het lijkt, vanuit de verte, voor prooidieren alsof er maar twee kleine 
vogels naderen. 

26. Veel visetende vogels van onderen wit zijn, waardoor ze van onderen 
minder opvallen voor de vissen. 

27. Het voor Aalscholvers niet nodig is, omdat zij de vissen van onder 
naar boven opjagen en dan vangen. 

Verenkleden 

28. Sommige vogels, zoals Pinguins, Kiwi’s en Struisvogels veren hebben  
die meer op schubben lijken.  

29. Bij een aantal vogelsoorten het verenkleed van beide geslachten 
gelijk is. 

30. Bij veel soorten het vrouwtje grijze en bruine schutkleuren heeft. 

31 De mannetjes dan over het algemeen kleurrijke en opvallende veren 
hebben. 

32. Die verenpracht de mate van aantrekkelijkheid voor de vrouwtjes 
bepaalt, maar ook de dominantie bij de mannelijke soortgenoten. 

33.  Schutkleuren  alleen voorkomen bij vrouwtjes die broeden. 
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34. Als dat niet zo is, het mannetje de schutkleuren heeft, bijv. bij de 
Franjepoten. 

35.  Het verenkleed is ook van belang voor de onderlinge herkenbaarheid 
van soortgenoten en geslachten. 

36. Als het verenkleed van beide seksen min of meer gelijk is, het 
vrouwtje vaak iets valer is dan het mannetje, bijv. bij Kieviten, Vinken. 

37.  Buizerds een grote kleurvariatie hebben, van bijna wit tot een heel 
donker verenkleed.  

Wordt vervolgd. Met dank aan Marcel Boer van Het Vogeljaar en andere 
bronnen. 

Dagboek Heemskerk 9 
 JanZweeris 

De IJsvogel 

De winter is de beste periode om ze goed te zien. Maar in september zijn 
ze het talrijkst. Dat komt omdat IJsvogels meestal tweemaal broeden, 
soms wel driemaal. Per broedsel brengen ze vijf of zes jongen groot. 

Het broedseizoen duurt tot in september. Dan kunnen er zelfs nog jongen 
in het nest zitten. In die tijd van het jaar zwerven er daarom veel jongen 
rond. Ze zijn herkenbaar aan het fletsere kleed, dat oranjebruin aan  de 
onderkant en groenblauw aan de bovenkant is. 

De Nederlandse broedvogels worden ook nog aangevuld met buitenlandse 
immigranten, op zoek naar goede visstekjes. Ze verdragen elkaar slecht bij 
goede plekjes, dus wegwezen of anders…………. 

In de loop van de herfst en de winter is er elk jaar veel sterfte onder de 
jongen en de volwassenen. Maar door hun goede broedsucces bouwen de 
aantallen weer snel op. Dit blijkt steeds weer het geval te zijn na een of 
meer koude winters. 

De IJsvogel als soort kan tegen een stootje. 

De Voedertafel 

Het gezelschap bij de voedertafel in mijn tuin is uitgebreid met twee 
Gaaien en Eksters. 

Er moeten dus nu meer vogels met elkaar delen. Er is echter geen sprake 
van delen. De brutaalsten komen het eerst aan bod. Dat zijn de vijf of zes 
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Kauwtjes, die altijd het eerst ter plekke zijn. Hun waarschuwingssysteem 
werkt het snelst. Binnen een paar tellen, nadat ik het voer, wat dan ook, 
heb neergelegd, duiken ze uit het niets te voorschijn. 

Al ruzie makend komen ze aan hun trekken. Als ik ze hun gang laat gaan, 
blijft er voor de Mussen, de Tortel- en de Houtduiven niks over. Als ik me 
dan voor het keukenraam laat zien zijn ze in een ommezien verdwenen en 
komen ook niet meer terug, meestal. 

De Tortels laten de anderen wel mee eten, maar wel op een afstandje. 

De Mussen profiteren vooral van de kruimels die van de voedertafel af-
vallen. Een enkele is wat doortastender en vertoont zich op de tafel. De 
Mezen doen het anders. Ze vliegen snel uit de berk, pakken  een zaadje 
en keren direct weer terug op hun tak om daar het zaadje open te pikken. 

De Gaaien en de Eksters zijn maar incidentele gasten. Ze laten zich maar 
kort zien. Pakken snel iets van hun gading en verdwijnen weer. Als er twee 
of drie Eksters zijn bakkeleien ze ook nog met elkaar in dat korte tijdje. 

De Kleine Karekiet 

De meeste zangvogels verstommen in de loop van juli. Een lange 
doorzinger is de Kleine Karekiet. In de rietkragen langs het Assumburgpark 
aan de Communicatieweg is dat bijv. waar te nemen. Het is de talrijkste 
rietvogel van ons land, die ook in parken en woonwijken broedt. Om de 
jongen te voeden, zoeken de oudervogels tot ver buiten de rietkraag 
insecten. Tot begin september zijn er nog jonge Karekieten te zien die 
gevoerd worden. Ze verraden hun aanwezigheid door een zacht krek..krek. 
In de loop van de nazomer vangt de nachttrek aan en trekken ze naar het 
zuiden om te overwinteren in Afrika. 

Broedsuccessen 

Voor het eerst na enkele jaren werden in mijn dakgoot weer jonge mussen 
gevoerd. Later gebeurde dat ook op het tuinpad te midden van de rest van 
de familie mussen. Bedelend door met de vleugels te trillen en de 
geelgerande snavel  open te sperren werden ze voornamelijk door pa 
voorzien van voedsel. 

Hetzelfde zag ik regelmatig in een parkgrasveld. In de laatste weken van 
juli werden vier vaal gekleurde jonge Kwikstaartjes door de oudervogels 
gevoerd. Ze holden zelf ook wel wat rond om insecten te vangen, maar dat 
lukte nog niet al te best. Dus dan maar naar pa of ma. Die ze dan de 
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snavel vulde met verse waar. De oudervogels waren goed te onder-
scheiden van de jongen. Het wit, zwart en grijs was helder van kleur. Na 
ongeveer veertien dagen kwamen de jongen zelfstandig naar de 
foerageerplek. Af en toe kwam er ook nog wel een ouder langs, maar er 
werd niet meer gebedeld. Ze holden rond of vlogen op om insecten te 
pakken te krijgen. Na een kwartiertje vertrokken ze weer. Hun naam kwik 
(= vlug) is goed gekozen. Alles beweegt vlug. Staart, kopje, het hele lijf 
staan geen moment stil. Een echte rappe vogel. Dat moet ook wel. Anders 
vingen ze geen insect. Die beesten zijn ook razend snel, uit lijfsbehoud. 
Probeer zelf maar eens een mug of vlieg te vangen. 

Onze Halsbandparkieten doen het kennelijk ook goed. Overal in ons dorp 
kom ik ze nu tegen, de schreeuwlelijkerts. De nesten heb ik nog steeds 
niet gevonden. Wel hun slaapplaatsen in het Marquette Bos. Daar moeten 
ergens ook de nesten zitten. 

Nog even iets anders dan jongen en broeden n.l. voeden. Mussen zoeken 
hun voedsel over het algemeen op de grond. Tot mijn stomme verbazing 
zag ik vier mussen als bergbeklimmers tegen de muur van mijn huis 
bewegen. Ze klemden zich met hun nagels vast aan de groeven en  
kapotte voegen van de muur en pikten daar naar iets eetbaars in die 
openingen. 
 

De Grote Zilverreiger 

 Jan Zweeris 

Terug van weggeweest. 

In de veertiende eeuw moet hij niet alleen in de Zuid-Hollandse veenweide 
gebieden talrijk zijn geweest, maar ook in de andere provincies van ons 
land. Langzamerhand zijn ze verdwenen uit ons land en ook in grote delen 
van Europa. Vooral door de jacht of liever gezegd door stroperij, zijn ze uit 
het beeld verdwenen. Daarbij ging het niet om het vlees, maar om de 
veren. In de broedtijd dragen deze vogels prachtige kop- en staartveren, 
aigrettes. Dameshoeden werden daarmee opgesierd. Dat kwam zo in de 
mode, dat  de Grote Zilverreigers bijna uitgeroeid werden. Op een 
Londense markt werden in 1902 sierveren verhandeld van minstens 
200.000 volwassen exemplaren. Andere oorzaken die daar ook een rol bij 
gespeeld hebben zijn: drooglegging van moerassen, agrarische 
veranderingen en milieu vervuiling door allerlei bestrijdingsmiddelen.  
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Hun oorspronkelijke leefgebied lag rond het Middellandse-Zee gebied en in 
Centraal Europa, in de Donau vloedvlakten en moerassen. Ook daar ver-
dwenen ze bijna door de zelfde oorzaken. Begin 20ste eeuw broedden er in 
heel Europa nog maar enkele honderden paren. In West-Europa kwamen 
alleen maar dwaalgasten voor. Na 1980 veranderde dat, toen Oost- en 
Zuid-Europese vogels broedpopulaties vormden in West- en Noord- 
Europa. In 1978 nestelde het eerste paartje in de Oostvaardersplassen. 
Vanaf 1990 broeden ze daar elk jaar. Een flinke toename was er in 1999. 
Bij de zomertelling van 2013 van de kolonie in de wildernis van de Oost-
vaardersplassen, met een vliegtuig, kwam men tot 170 broedparen. Ook 
op andere plaatsen wordt nu gebroed, Naardermeer, Biesbosch. Jaarlijks 
wordt er maar een legsel geproduceerd van 3 of 4 eieren. Het broeden en 
verzorgen van de jongen doen ze in een groep. Het foerageren doen ze 
alleen.  

Na de broedtijd zoeken ze elkaar ‘s avonds weer op in hun gezamenlijke 
slaapplaatsen. Soms over grote afstanden. Altijd in de buurt van water, in 
bomen en struiken. Voor de veiligheid. Soms wel met 400 exemplaren. Uit 
allerlei landen komen hier de wintergasten nog bij. Aan kleurringen heeft 
men kunnen zien dat er vogels uit Polen, Frankrijk en de Oekraine bij deze 
overwinteraars zijn. Als het in Nederland echt koud wordt, trekken ze naar 
de kuststreek, waar de meeste wateren niet bevriezen. Dat de Grote 
Zilverreiger in heel Europa in opmars is, heeft verschillende oorzaken: 
betere bescherming van de broedgebieden, verbetering van de leef-
omgeving in de moerasgebieden en klimaatverandering. Volgens andere 
bronnen speelt ook overbevissing een rol. Daardoor overleven vooral de 
kleine vissen, en juist die eet de Grote Zilver. Deze Ardea alba heeft een 
uitgebreid menu. Naast vissen, lust hij/zij ook waterinsecten, amfibieën en 
veldmuizen. Deze laatsten vooral in de winter. Het is een kosmopolitische 
soort, die op alle continenten voorkomt, behalve Antarctica. De winter-
telling van de laatste periode leverde 6400 vogels op. De succesvolle 
Grote dreigt onze Blauwe te overtroeven. In ons land zijn er op iedere 10 
Blauwe 6 Grote. Mengparen van beide soorten komen ook voor. Soms 
succesvol. In 2010 zijn er foto’s genomen van een Grote Zilver, die al 
biddend een vis vangt. Hij weet ook te profiteren van foeragerende Aal-
scholvers, die vissen bijna letterlijk hun grijpgrage dolksnavels injagen. 
Ook profiteren ze van groepen ganzen, waar ze tussen wandelen om zo 
de opgejaagde muizen te kunnen spietsen. 

Gegevens van Sovon,Vroege Vogels, De Tringiaan en andere bronnen. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 

Het nieuwe excursieseizoen is van start gegaan. Jullie ideeën staan in het 
nieuwe programma. Volgens ons ziet het er weer leuk en interessant uit. 
Mocht je het programma trouwens kwijt zijn dan weet je dat je hiervoor 
altijd op onze website kunt kijken. Als Jeugdvogelclub hebben wij hier onze 
eigen plek! Wij hopen dat jullie aan de excursies opnieuw veel plezier 
beleven. 

Nachtegalenexcursie 

 Matty Meijer 

Op vrijdagavond 7 mei stonden we met zijn tienen klaar om de 

Nachtegalen te horen. Er waren twee begeleiders, Dick en Jeroen, en acht 

kinderen: Gijs, Gert-Jan, Vincent, Bobby, Dunja, Wouter, Jip en ikzelf, 

Matty. Al vanaf het begin was het een gezellige bedoening met zijn allen. 

Omdat de excursie ’s avonds was, gingen we dit keer rond een uur of 

zeven weg van achter station Castricum en kwamen we tussen negen en 

half tien weer terug.  

We reden in de richting van Kijk Uit en gingen daar voorbij, verder de 

bossen in, meer richting de duinen. Op de fiets probeerden we al de 

vogelgeluiden te herkennen van de vogels die zongen. Voor Dick en 

Jeroen was dit geen probleem, maar voor de wat minder getrainde 

jongeren onder ons was dit toch lastig, zeker als er drie verschillende 

vogels door elkaar heen begonnen te zingen! Na een tijdje fietsen stonden 

we even stil op een plek waar toch een best aantal vogels zongen. Nadat 

we de Vink, Merel, Zwartkop, Roodborst en Fitis hadden herkend aan hun 

geluid, hoorden we onze eerste Nachtegaal! Dit was voor een aantal van 

ons een vogel die ze nog nooit hadden gehoord (of nooit hadden herkend). 

Helaas zitten Nachtegalen vaak verborgen in het struikgewas dus deze 

hebben we niet gezien. Wel stonden we op ongeveer twee meter afstand 

te luisteren, en hij ging gewoon door! Toen ze eenmaal op begonnen te 

warmen, hoorden we steeds meer vogels. Ineens werd het een waar 

concert van allemaal verschillende vogels en werd het voor ons toch vrij 

lastig om ze te herkennen. Er vlogen een paar Nijlganzen over onze 

hoofden heen (en ook een groot aantal vliegtuigen). 

Toen we weer op de fiets stapten en langs de Kruisberg reden, hoorden 

we een Grote Bonte Specht. Ondertussen hadden we ook al Heggen-
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mussen, een Tjiftjaf, een Winterkoning en Mezen gehoord. We reden over 

de Kruisberg heen en zagen zelfs Schotse Hooglanders. Dit waren geen 

vogels, maar ze zijn toch leuk om te zien. In het stuk bos waar we toen 

waren, zat bovenop een tak van een boom een Boompieper en een stuk 

verderop zagen (en hoorden) we ook een Groenling. Hij bleef rustig zitten 

tot we hem allemaal bestudeerd hadden. Maar wat daarna kwam, was 

voor mij in ieder geval een nieuwe soort: een Sprinkhaanzanger. 

We reden weer verder (in de richting van De Vinkenbaan – daar waar ze 

vogels vangen, ringen en weer loslaten). Toen we even stilstonden, keken 

we naar een boom. Het leek of er een roofvogel op zat, maar uiteindelijk 

bleek het een Koekoek te zijn! Hij vloog naar een andere boom waar hij 

weer ging zitten en toen begon hij te roepen. Bij een plas een stukje 

verderop verwachtten we veel te zien, maar behalve een paar Knobbel-

zwanen, Wilde Eenden en Meerkoeten, was er amper wat te zien. Een 

meter of vijftig verderop zat een enorme groep met Aalscholvers. Sommige 

paartjes zaten op nesten, anderen hadden zelfs al jongen die we hoorden! 

De ouders vlogen af en aan met vis in hun snavels om hun broedende 

partners of jongen te voeren. De bomen waarop ze zaten, waren helemaal 

afgestorven. Ze zagen wit van de poep en zakten steeds een beetje 

schever. We hoorden van Dick dat er in dat kleine stukje wel 400 paartjes 

zaten! Dat betekent minimaal 800 Aalscholvers op een vrij klein oppervlak! 

Het was toen bijna weer tijd om terug te fietsen naar het station. We zagen 

nog snel een Buizerd, een Havik, wat Zwaluwen, we zagen natuurlijk veel 

Meeuwen overvliegen, zelfs een Blauwe Reiger en we hoorden nog een 

Zanglijster. Al met al was het weer een geslaagde excursie. 

Torenvalken ringen 

 Cees Baart 

Dinsdagavond 2 juni zijn de 5 jonge Torenvalken in onze Natuurtuin door 

de ervaren Ringers, Henk en Guido, geringd. Met 15 kinderen en hun 

ouders hebben we gezien hoe deze gemeten worden (vleugel- en 

pootlengte) en gewogen (lichaamsgewicht). Ook hun krop wordt gecon-

troleerd op eten; volle, halfvolle of lege krop. Hierna krijgen ze een ring om 

met een individueel ringnummer, zodat er eventueel later bij terugvangst of 

bij overlijden precies gezien kan worden om welke vogel het gaat – hoe 

oud deze is geworden en waar gevonden. 



De Winterkoning 50 (4) 42 

 

Jonge Torenvalk Foto Cees Baart 

De jongen zitten al grotendeels in de veren en zijn ongeveer 3 ½ week oud 

en al flink groot. Voor de Ringers is het daarom een pittig klusje om de 

jongen goed vast te houden en de scherpe klauwen te ontwijken. Voor ons 

is het bijzonder om deze jonge roofvogels van zo dichtbij te kunnen zien. 

Voor de vogels zelf is dit natuurlijk spannend en is het weer fijn als ze na al 

deze belangstelling door mij in de kast terug gezet worden. En wij? Wij zijn 

opnieuw een vogel-ervaring rijker en gaan we met menig fotootje en een 

ijsje weer op huis aan. 

Excursie Zwanenwater 

 Cees Baart 

Op zondag 14 juni vertrekken we met 6 deelnemers naar Callantsoog. We 
brengen een bezoek aan het natuurgebied “Het Zwanenwater” dat 
verscholen ligt in de Noord-Hollandse duinen, ten zuiden van Callantsoog. 
Dit beschermde natuurgebied heeft de grootste natuurlijke duinmeren van 
Europa. Als wij hier rondlopen dan treffen we het met het weer. De zon 
blijft achter de wolken, het is windstil en de temperatuur is aangenaam. We 
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worden welkom geheten door de Koekoek, die naar ons (?) roept. We 
horen ook de Tjiftjaf zijn eigen naam roepen en de Vink zingen. Dat belooft 
wat! En dat is ook zo, want we krijgen onder andere heel mooi de Kneu, de 
Roodborsttapuit, de Graspieper en de Rietgors te zien. De lijst wordt 
verder aangevuld met: Bruine Kiekendief, Grauwe Gans, Aalscholver, 
Gaai, Winterkoning, Blauwe Reiger, Fitis, Zilvermeeuw, Zwartkop, 
Rietzanger, Kleine Karekiet, Zanglijster, Fuut, Kuifeend, Wilde Eend, 
Slobeend, Bergeend, Tafeleend, Topper(eend), Meerkoet, Merel, Kleine 
Mantelmeeuw en Torenvalk. We hebben genoten tijdens onze wandeling 
door dit mooie natuurgebied; keken vooral naar de vogels, maar 
bewonderden ook alle prachtig bloeiende Orchideeën en andere planten. 

 

Kneu                                                                                                 Foto: Cees Baart 
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Overzicht van jullie eigen waarnemingen tijdens de zomervakantie 2015 

 Ingestuurd door Gijs Jasperse 

Datum Vogelsoort Aantal Waar 

04-08-
2015 

Papegaaiduiker        
JanvanGent 
Smelleken     
Zeearend                
GroteJager                
Alk      
Kuifaalscholver 
Drieteenmeeuw 

Ca 35  
Veel 
1 
3 
ca 12 
1 
ca 27 
veel 

Eiland Runde (Noorwegen)  

06-08-
2015 

Steenarend 1 Vik (Sognefjord / Noorwegen) 

 Witte Kwikstaarten 
Heggenmussen 

veel Noorwegen 

 Torenvalk     
Buizerds 

1 Denemarken 
Denemarken/Noorwegen 

 

 

Overzicht Jongerenexcursies najaar 2015 

 Onderwerp Excursieleiders 
Zondag  
13 september 

Ondergelopen bollenlandjes. 
 

Cees Baart 
Marian v Leeuwen 

Zondag 11 oktober Zuidpier IJmuiden Micha de Heus 
Hans Stapersma 

Zondag 8 november  Bezoek aan de Vinkenbaan. 
 

Jan Baart 
Jos Vroege 

Let op! 

DINSDAG  
29 december!!!!* 

Voorbereiding Tuinvogeltelling 
Locatie De Hoep 
 

Matty Meijer 
Micha de Heus 
Cees Baart 

Vrijdag  

8, 15 en 22 januari* 

Bosuilenexcursies o.l.v. Arend de 
Jong 1ste excursie is voor onze 
eigen groep. 

De 2de (bij Marquette) en de 3de  ( 
bij Dijk en Duin) zijn 
publieksexcursies.  

Maar…kun je de 8de januari niet 
dan heb je de 15de en de 22ste 
januari nog een kans. 

 

Jeroen Walta   8/1 

 

Jan Baart  15/1 

 

Micha de Heus     
22/1 

*Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op de 2de zondag van de maand. 
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Rietgors                                                                          Foto: Ron Jasperse 
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Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 
In Het Vogeljaar nr. 2 van 2015 wordt verslag gedaan van een zeer lang-
durig onderzoek naar het gedrag van Zwarte Spechten op twee locaties in 
het Groesbeekse Bos, tussen 1973 en 1980 uitgevoerd door Henny 
Brinkhof. Dit artikel gaat over het paargedrag van die vogels. Brinkhof 
kwam veel te weten over de geluiden die ze maken, wel tien soorten. Het 
cru-cru geluid dat ze maken bij het wegvliegen bijvoorbeeld, blijkt niet 
zozeer een alarmroep te zijn als wel een contactroep naar de partner, om 
te waarschuwen dat hij of zij even ergens anders naartoe gaat. Heel 
belangrijk voor de Zwarte Specht, die een groot territorium heeft. Zo raken 
ze elkaar niet kwijt. Verder maken ze het bekende Klie-geluid, ook als 
contactroep. Kju-kju roepen ze om elkaar te lokken voor de paring, maar 
ook om de bijna vliegvlugge jongen het nest uit te lokken. Het roffelen op 
een goed resonerende dode tak begint soms al in november en neemt in 
intensiteit toe tot in maart en april het hoogtepunt wordt bereikt.Ze hebben 
ook geluiden om elkaar gerust te stellen als ze op het nest komen en de 
partner aflossen bij het uithakken van het nest of het voeren van de 
jongen, een soort kauw! Ze roepen U-u! bij conflicten, bijvoorbeeld als er 
een indringer van dezelfde sekse bij het slaaphol of het nest komt. 
Vrouwtjes en mannetjes maken dezelfde geluiden, in dezelfde situatie. Ze 
blijven levenslang bij elkaar, maar hun partnerschap verwatert tijdelijk als 
de jongen in de lente zijn uitgevlogen. Dan trekt elk van de partners zich 
terug in zijn/haar eigen slaaphol. In november begint het wederzijdse 
aantrek-en afstootspelletje langzamerhand weer opnieuw. 
 
In het zelfde blad een mooi artikel over Spaanse Mussen, geobserveerd op 
een camping in Bosnië-Herzegovina, die blaadjes van de absint-alsem in 
hun nesten verwerken om parasieten tegen te gaan. Huismussen en 
Huisvinken gebruiken trouwens sigarettenpeuken in hun nesten voor 
hetzelfde doel. In juni 2009 brandde een huis af in Lincolnshire. Oorzaak: 
een nog smeulende sigarettepeuk in een mussennest op het dak. 
Hugh Gallacher schrijft in het blad een prikkelend artikel over de 
misvattingen omtrent "natuurlijk evenwicht", wat hij "ecologisch onbenul" 
noemt. Onder het mom van "natuurlijk evenwicht" worden tussen 
natuurbeschermers, boeren, jagers en overheden afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld, het afschieten, of vergassen van zomerganzen, als 
compromis om winterganzen op de landerijen met rust te kunnen laten. 
Volgens hem werken dergelijke maatregelen averechts, omdat de 
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populatie steeds wordt aangevuld doordat de dieren gewoon net zo lang 
eieren leggen totdat het maximale draagvlak van het land is bereikt. Als 
het zover is, zouden ze vanzelf wegtrekken. De natuur fluctueert voort-
durend in soorten. Verjagen van de ganzen zou beter effect sorteren. 
Daarvoor zou je laserstralen, drones en robots in kunnen zetten. 
 

In De Kieft, juni 2015 een verslag over een workshop, gehouden op 23 
maart j.l., over Huismussen. Het blijkt dat in de stedelijke gebieden van de 
Zaanstreek weinig grote populaties van Huismussen meer zijn. Alleen 
langs de randen en in de lintdorpen Assendelft, West- en Oostzaan, 
Wormer en Jisp, zitten nog wel grote groepen. Daar is dus nog voldoende 
groen en voedsel. Waar ze in de stad wel voorkomen, is rond bepaalde 
wijken of rond huizen waar ze werden bijgevoerd. Huismussen zijn zeer 
honkvast en hebben daarom een constante bron van voedsel nodig. Ook 
kinderboerderijen, terrassen, restaurants en benzinestations zijn bij 
Huismussen populair. 
 

Voor meeuwenliefhebbers was het strand van Egmond in april jongstleden 
een spannende plek: in De Kleine Alk nr. 2 van dit jaar doet Leon Edelaar 
verslag van zijn waarneming op 11 april, als eerste, van een Thayers 
Meeuw, een nieuwe soort voor Nederland.  
In de nazomer van 2014 hebben zo'n zeven Zwarte Ibissen een tijdje rond 
Koedijk gebivakkeerd. Drie ervan zijn tot in april dit jaar gesignaleerd. Dit 
feit biedt hoop voor de toekomst van de Zwarte Ibis in Nederland. Ze 
zouden in hetzelfde gebied als Lepelaars kunnen verblijven. Volgens de 
schrijver van dit artikel zou het eerste broedgeval van de Zwarte Ibis wel 
eens in het Groene Hart kunnen plaatsvinden. 
 

In De Skor wordt een oproep gedaan om Buizerds te gaan kijken en te 
noteren welke kleurtekening ze hebben en in welke habitat ze zich 
bevinden. Zoals wij weten, zijn ze er van heel donkerbruin tot bijna wit. Het 
zou interessant zijn om te weten hoe de kleurvarianten zijn verdeeld over 
de verschillende leefgebieden. In Waarneming.nl wordt een rij aanklikbare 
tags met kleurvariaties van de Buizerd getoond. Die kun je gebruiken bij 
het invoeren van je waarneming. 
 

In de Fitis nr 2 uit men zijn bezorgdheid over het toenemend aantal 
festivals in Zuid-Kennemerland tijdens het broedseizoen. Met name in 
Spaarnwoude wil het recreatieschap meer festivals organiseren, wat zal 
neerkomen op elk jaar 31 geluiddagen, waarvan de helft met circa 70.000 
bezoekers. Inclusief de op- en afbouw van tenten en podia, zou men daar 
een vol jaar in de weer kunnen zijn. Een groep omwonenden heeft de 
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werkgroep Duurzaam Spaarnwoude opgericht om deze ontwikkelingen in 
de gaten te houden. Ook de Vogelwerkgroep heeft zo zijn bedenkingen. 
 

Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVCN) en  
Vogelwerkgroep Midden Kennemerland (wij dus) zijn bezig de ontheffing 
voor het doden van meeuwen op het terrein van Tata Steel aan te vechten.  
Ze vragen zich af of het verjagen en doden van de meeuwen het enige 
middel is om een einde te maken aan de overlast die ze veroorzaken. En 
er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat de zwaar 
beschermde Zwartkopmeeuw ook onder de slachtoffers zou kunnen vallen, 
als hij zich in de bestaande kolonie ophoudt. Ook zijn ze van mening dat er 
te weinig maatregelen zijn genomen om overlast te voorkomen. De 
Provincie heeft niet specifiek omschreven in welke gevallen mag worden 
opgetreden tegen de meeuwen. "Als het nodig is." zegt Schoordijk, 
juridisch adviseur van de Provincie. Dat vinden de twee eisers te vaag. Het 
maakt controle op de rechtmatigheid van de genomen maatregelen tegen 
de meeuwen praktisch onmogelijk. 
Wordt vervolgd ... 
 
Waarnemingen in het werkgebied 
 Leo Heemskerk 
 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 mei t/m 31 juli 
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.  
 
Parelduiker 
6 april 1ex. -> N Castricum aan Zee (zeetrek)  
15 april 1 ex. adult zomerkleed -> N Castricum a Zee (zeetrek) Mark Res  
Geoorde Fuut  
Gehele periode aanwezig op wei van Brasser maximaal 4 paar 
Jan-van-Gent  
14 juni 4 ex. tp IJmuiden - Noordzee Chris de Nooijer  
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Roze Pelikaan 
8-11 juni verbleef een Pelikaan in de Castricummerpolder deze vogel zat 
lang tijd bij Callantsoog.  De vogel heeft een beschadiging aan de snavel 
Grote Aalscholver 
2 april 1 ex. 2kj IJmuiden - Sluizen Robin v/d Made en Rob van Bemmelen 
Kleine Zilverreiger  
16 april 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
Kleine Zilverreiger  
16 april 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
7 mei 1 ex. adult foeragerend Castricum (gemeente) Sarina Gul  
Grote Zilverreiger  
5 april 1 ex. tp Limmen - Limmerpolder Jacos Jes  
1 mei 1 ex. tp Castricum L. Heemskerk, Dick van Dorp, Dick van Dorp  
2 mei 2 ex. tp NHD - Karpervijver Jan van Leeuwen 
3 mei 1 ex. tp Castricum - De Groote Ven Luc Knijnsberg 
 

 
 

Roze Pelikaan                                                                           Foto: Leo Heemskerk 
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Ooievaar  
Van af 6 april / 10 juni werden op verschillende locaties Ooievaars gezien 
Wilde Zwaan  
12 april 2 ex. tp NHD - De Krim Kees Olsthoorn  
18 april 2 ex. -> NW Bergen (NH) (gemeente) Kees Olsthoorn  
Rotgans  
1 april 3 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg  
1 april 3046 ex. -> N Castricum aan Zee (zeetrek) H. Schekkerman, M.Res 
3 april 1 ex. tp Castricum - Plasjes N203 Cees de Vries  
5 / 13 april 6 ex. pleisterend NHD - Infiltratiegebied meerdere waarnemers 
en langs vliegende exemplaren boven zee 
Zomertaling 
Werden gezien op de volgende locaties: Waterberging Noorderveld, NHD - 
Terrein Bakkum, Ruud Altenburg ,Castricummerpolder, Noordbroekpolder, 
Plasjes N203. En langs vliegend op 
15 april 2 ex. -> N Castricum - Strand/Noordzee M. Res paartje (zeetrek)  
12 mei 2 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
Krooneend  
26 mei 1 ex. man foeragerend Beverwijk Ineke Schimmel  
IJseend  
11 april 1 ex. man adult winterkleed ->N Castricum - Strand / Noordzee 
Hans Schekkerman  
14 april 1 ex. vrouw tp Castricum - Noordzee Mark Res  
Grote Zee-eend  
6 april 1 ex. man ->N Castricum - Strand / Noordzee R. Altenburg zeetrek 
Brilduiker 
Van begin april t/m 15 mei werden Brilduikers gezien in het Infiltratiegebied 
1 mei 1 ex. tp A9 - Uitgeest Monique Junggeburt  
Buffelkopeend 
27 april 1 ex vrouwkleed tp op ca. 800 m. Castricum aan Zee (zeetrek) 
Guido Keijl Zeer klein eendje (geschat kleiner dan kuifeend/brilduiker), 
zwarte rug, grijze flanken en borst, zwarte kop, witte oorveeg, begint onder 
oog, loopt richting achterkop maar haalt die (ruimschoots) niet, loopt iets 
schuin op. Staart plat op water. Snavel en poten niet gezien. Dook na plm 
1 minuut, daarna niet meer kunnen vinden.  
Kokardezaagbek 
Een vrouwtje Kokarderzaagbek met rode kwekersring werd in de volgende 
gebieden gezien: Noordbroekpolder, Waterberging Noorderveld, NHD – 
Vogelwater en NHD - De Krim. Eerste waarneming 13 april Noordbroek-
polder, laatste waarneming 24 april - 4 juni Vogelwater 
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Ooievaars                                                                                  Foto: Ruud Altenburg 
 

Grote Zaagbek 
2 april 1 ex. vrouw tp NHD - Hoefijzermeer Marian van Leeuwen  
11 april 2 ex. tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter  
20 april 1 ex. vrouw tp NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
Zeearend 
9 april 1ex. 2de kalenderjaar Castricum Mark Res hoog cirkelend 
10 mei 1 ex. onvolwassen eerst boven Castricum later in de duinen bij 
Bakkum gezien. Hans Schekkerman en Hielke Boomsma 
Wespendief 
17 mei 1 ex. -> W NHD - Terrein Egmond Theo Admiraal  
31 mei 1 ex. NHD - Terrein Castricum Ellen Tanger  
4 juni 2 ex. tp NHD - Zuidhoek / Berenweide Mark Res  
14 juni 1 ex. adult Terrein Egmond Michiel Kok  
29 juni 1 ex. Terrein Castricum Jurgen Rotteveel  
Zwarte Wouw  
8 april 1 ex. -> Z NHD - Terrein Bakkum Dick Groenendijk  
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13 april 1 ex. adult tp NHD - Geversduin Herman van Oosten  
16 april 1 ex. tp NHD - Koepelduin Peter van de Berg  
Rode Wouw  
17 april 1 ex. Infiltratiegebied gezien door meerdere waarnemers. Rustig 
cirkelend op ca 100 meter hoogte geleidelijk naar zuid; waarschijnlijk 2e kj 
14 mei 1 ex. -> N NHD - Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
Blauwe Kiekendief  
12 mei 1 ex. -> O Akersloot - Groot en Klein Dorregeest e.o. P v.d. Heijdt  
5 juni 1 ex. vrouw overvliegend zuid NHD - Terrein Castricum Mark Res  
Visarend 
3 mei 1 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg  
13 mei 1 ex. -> N Castricum Mark Res  
5 juni 1 ex. tp NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar vloog op uit 
aalscholverbos (had daar waarschijnlijk overnacht); na opvliegen lastig 
gevallen door Grote Mantelmeeuw en snel door naar zuid; geen interesse 
in het Hoefijzermeer 
Smelleken  
22 april 1 ex. -> N NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
29 april 1 ex. -> N NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker  
30 april 1 ex. -> N NHD - De Hoge Toren Herman van Oosten  
9 mei 1 ex. vrouw tp NHD - Infiltratiegebied H. Schekkerman ,R. Altenburg  
10 mei 1 ex. -> N NHD - Centrale Vlak e.o. Hans Kuperus  
Slechtvalk  
Gehele periode gezien op de volgende plekken: Heemskerk, Akersloot – 
Hempolder, Uitgeest - De Oude Venne, NHD – Zuidernollen, Castricum, 
IJmuiden - Havens & Sluizen, Castricum - Plasjes N203, Limmerpolder, 
Heemskerk - Waterberging Noorderveld, NHD – Infiltratiegebied, Wijk aan 
Zee, Heemskerk, NHD - Russenduin / De Rellen, Castricum – 
Castricummerpolder  
Patrijs 
20 april 2 ex. Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg Rob van Bemmelen  
3 mei 1 ex. man roepend Bergen (NH) (gemeente) Hans Groot  
8 mei 1 ex. Bergen (NH) (gemeente) Leon Edelaar  
22 mei 1 ex. Heiloo - Vennewaterspolder Renie van der Werf  
4 juni 2 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Jeroen Brandjes  
Kwartel  
21 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Hubert Kivit  
5 juni 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum H. Schekkerman  
5 juni 1 ex. roepend NHD - Zweefvliegveld CS Roselaar  
5 juni 1 ex. baltsend / zingend NHD - Koepelduin Herman van Oosten  
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7 juni 3 ex. tp NHD - Zuidernollen L. Heemskerk Mogelijk meer. Man en 
vrouw tegen elkaar in a/h roepen. 2 vogels (man) gevangen op VRS Cas. 
Steltkluut 
24 april werd vanuit de auto 2 Steltkluten gezien op het plasje langs de 
N203. Thomas van Haaster 
Morinelplevier 
2 man en een vrouw werden NHD-  - Terrein Egmond Hubert Kivit 
Zilverplevier  
20 april 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld R. Altenburg  
20 april 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
4 mei 1 ex. Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
Kanoet  
1 april 2 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
3 april 9 ex. tp Noordzee strand Leo Heemskerk  
6 april 2 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg 
2 mei 4 ex. -> IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Tinus Butter  
6/8 mei 1 ex. adult winterkleed tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg, Tinus Butter  
Drieteenstrandloper  
4 april 130 ex. adult tp NHD - Terrein Egmond Dook Vlugt  
15 april 1 ex. foeragerend Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Bep Scheen  
2 mei 10 ex. -> IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Tinus Butter  
31 mei 8 ex. adult zomerkleed foerage. NHD - Zuidernollen R. Altenburg  
Kleine Strandloper 
8 mei 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Hans 
Schekkerman, Tinus Butter  
31 mei 1 ex. tp Waterberging Noorderveld H. Schekkerman, R. Altenburg  
1 juni 1 ex. tp Heemskerk Bob de Vries gele oogring 
Temmincks Strandloper  
6 mei 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
8 mei 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter  
10 mei 1 ex. tp Uitgeest - Dorregeesterpolder Ruud Brouwer  
Krombekstrandloper 
2 mei 1 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Guido Klerk  
3 mei 2 ex. ad zomerkleed foeragerend Waterb. Noorderveld R. Altenburg  
4 mei 2 ex. ad zomerkleed tp Waterb. Noorderveld R. Altenburg, T. Butter  
5 mei 1 ex. ad zomerkleed Waterb. Noorderveld R. Altenburg, E. Kerssens  
6 mei 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
15 mei 1 ex. Waterb. Noorderv. L. Bregman, H. Schekkerman, R.Altenburg  
16 mei 1 ex. adult winterkleed tp Waterberging Noorderveld R. Altenburg  
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Paarse Strandloper 
17 april 1 ex. tp IJmuiden - Noordpier Jaap Kranenborg  
29 april 1 ex. tp IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk  
2 mei 1 ex. tp IJmuiden - Noordpier Tinus Butter  
Kemphaan 
Verschillende exemplaren gezien in de volgende gebieden: 
Castricummerpolder, De Groote Ven, Castricum (gemeente), Heemskerk, 
Noordbroekpolder, Waterberging Noorderveld, De Oude Venne 
Bokje  
18 april 1 ex. opvliegend NHD - Verbrande Vlak Hans Kuperus  
Houtsnip 
3 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Arnold Wijker  
4 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
10 april 1 ex. man baltsend / zingend NHD – Ter. Heemskerk L. Knijnsberg  
10 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker  
11 april 1 ex. tp NHD - Terrein Bakkum Hubert Kivit  
19 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Sander Schagen  
24 april 1 ex. man baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond L. Knijnsberg  
7 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum H. Schekkerman  
8 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Hans Groot  
11 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Heemskerk S. Schagen  
27 juni 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Henk Levering 
vloog baltsend rond. 
IJslandse Grutto 
3 april 20 ex. foeragerend Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
5 april 22 ex. tp Waterberging Noorderveld Hans Groot  
8 april 10 ex. foeragerend Heemskerk Hans Groot  
8 april 60 ex. tp Castricum  H. Schekkerman Plus ca. 30 nominaat 
8 april 205 ex. tp Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman Plus ca. 30 
gewone Grutto's. 
9 april 4 ex. man zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
9 april 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
11 april 4 ex. tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter  
12 april 20 ex. foeragerend Castricum - De Groote Ven Jos Vroege Met 
een heleboel gewone Grutto's 
14 april 60 ex. tp Castricum - De Groote Ven Rienk Slings Mannen 
prachtig in zomerkleed! 
15 april 16 ex. tp Waterberging Noorderveld Hans Groot, Lonnie Bregman 
16 april 28 ex. tp Waterberging Noorderveld R. Slings , Lonnie Bregman 
17 april 5 ex. Waterberging Noorderveld CS Roselaar 3 man, twee vrouw 
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18 april 2 ex. tp Waterberging Noorderveld Hans Groot  
20 april 1 ex. man adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld R. Slings  
20 april 2 ex. tp Castricum - De Groote Ven Lonnie Bregman  
29 april 1 ex. man tp Waterberging Noorderveld Hans Groot  
Rosse Grutto  
1 april 12 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
24 april 6 ex. -> N Noordzee - t.h.v. Noord Holland Lonnie Bregman  
29 april 4 ex. tp IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk  
29 april 2 ex. foeragerend Heemskerk Noordbroekpolder H. Schekkerman  
2 mei 4 ex. tp Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Tinus Butter  
2 mei 14 ex. -> Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg Tinus Butter  
2 mei 100 ex. -> IJmuiden - Noordzee Tinus Butter  
3 mei 8 ex. -> N Castricum aan Zee Ruud Altenburg  
3 mei 6 ex. Zuidernollen Vinkenbaan Castricum 6:00-10:30; 5+1 
4 mei 1 ex. vrouw tp NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
Regenwulp 
6 april 2 ex. tp Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
22 april 1 ex. tp Castricum (gemeente) Dick Groenendijk  
8 mei 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
11 mei 1 ex. tp Waterberging Noorderveld L. Bregman En div.overvliegend 
Zwarte Ruiter 
16 april 1 ex. adult zomerkleed tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
25 april 2 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
26 april 2 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Tinus Butter  
Groenpootruiter 
Vanaf 8/4 verschillende doortrekkende exx op verschillende locaties. 
Bosruiter  
3 mei 1 ex. opvliegend NHD - Terrein Bakkum Hans Groot  
3 mei 9 ex. opvliegend Heemskerk Noordbroekpolder Hans Groot uit plasje 
achter de waterberging 
13 / 16 mei 1 ex. foeragerend Waterb. Noorderveld verschillende waarn. 
Oeverloper  
Vanaf 18 april div. doortrekkende exemplaren op verschillende locaties 
Middelste Jager  
1 april 1 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res Donker 
Kleine Jager  
1 april 9 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee M. Res vlak achter de 
branding binnen een klein half uurtje richting noord. 
Stormmeeuw  
11 april 1541 ex. -> N en 75 -> Z Castricum a/Z (zeetrek) H. Schekkerman 
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Zwartkopmeeuw  
Gezien op de volgende locaties: Castricum aan Zee, NHD - Terrein 
Castricum(strand), Uitgeest – Uitgeestermeer, Waterberging Noorderveld, 
Heemskerk Noordbroekpolder, IJmuiden – Forteiland en boven Castricum  
Dwergmeeuw 
1 april 2 ex. adult winterkleed NHD - Hoefijzermeer Luc Knijnsberg 
Foeragerend boven het water 
4 april 800 ex. tp Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  erg veel 
5 april 4876 ex. -> N Castricum aan Zee (zeetrek) Guido Keijl en 9 ->Z 
23 april 110 ex. -> N NHD - Vogelduin H. van Oosten Ontzettend mooi!  
24 april 28 ex. -> NO NHD - Westerduinen Lonnie Bregman  
25 april 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld F. van Groen  
26 april 1 ex. tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter  
29 april 4 ex. tp IJmuiden - Noordpier Arno Piek  
15 mei 1 ex. adult -> N Noordzee - t.h.v. Noord Holland Auke Jansen  
Kleine Burgemeester 
4 april 1 ex. 2de kalenderjaar tp Wijk aan Zee - strand t.h.v. Reyndersweg 
[NH] Leon Edelaar  
13 april 1ex 3de  kalenderjaar tp Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg 
[NH] Rob van Bemmelen ea  
26 april 1ex. tp IJmuiden - Noordpier [NH] Arno Piek 
27 april 1ex. 3de kalenderjaar tp Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg 
[NH] Maarten van Kleinwee 
Pontische Meeuw 
12 april 1 ex. 2de kalenderjaar tp Bergen (NH) (gemeente) Lodi Nauta  
13 april 6 ex. 2kj tp Wijk aan Zee - t.h.v. Reyndersweg Rob van Bemmelen  
13 april 1 ex. 2de kalenderjaar tp IJmuiden Rob van Bemmelen Forteiland 
13 april 2 ex. tp Egmond aan Zee - strand en zee C. Leijdekker-Winthorst  
15 april 2 ex. 2kj tp Wijk a/Zee-strand t.h.v. Reyndersweg R. v. Bemmelen  
20 april 6 ex. 2kj tp Wijk a/Zee-strand t.h.v. Reyndersweg R. v. Bemmelen  
20 april 2 ex. 2kj tp tp IJmuiden - Forteiland Rob van Bemmelen 
2 mei 1 ex. tp Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg Tinus Butter  
2 mei 1 ex. tp IJmuiden - Forteiland Tinus Butter  
3 mei 2 ex. 2de kalenderjaar tp NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
8 mei 2 2de kalenderjaar en 1 3de kalenderjaar tp NHD - Terrein 
Castricum Guido Keijl  
21 juni 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg, Tinus Butter  
Geelpootmeeuw 
13 april 2 ex. 2kj tp Wijk aan Zee t.h.v. Reyndersweg Rob van Bemmelen  
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12 mei 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg  
14 mei 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg  
18 mei 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg  
1 juni 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
8 juni 1 ex. 2de kalenderjaar tp Heemskerk Noordbroekpolder Ruud 
Altenburg  
21 juni 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg  
21 juni 1 ex. opvliegend Waterberging Noorderveld Tinus Butter  
22 juni 1 ex. 2de kalenderjaar tp Waterberging Noorderveld Ruud 
Altenburg  
Drieteenmeeuw  
12 mei 1 ex. adult zomerkleed -> Z Castricum - Strand / Noordzee Hans 
Schekkerman  
Grote Stern 
verschillende boven zee 
Noordse Stern  
2 mei 6 ex. IJmuiden - Noordpier Tinus Butter  
15 mei 8 ex. tp Noordzee - t.h.v. Noord Holland Auke Jansen  
17 mei 7 ex. adult foeragerend IJmuiden - Havens & Sluizen S. Pietersen  
Dwergstern 
14 april 35 ex. –>N Castricum aan Zee (zeetrek) Mark Res 
2 mei 2 ex. -> N IJmuiden - Noordpier Tinus Butter  
3 mei 2 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg  
4 mei 10 ex. tp NHD - Terrein Castricum Rolf Banus  
12 mei 1 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
31 mei 5 ex. -> N IJmuiden - Noordpier Willem Olbers  
Zwarte Stern 
15 april 1 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
26 april 1 ex. zomerkleed foeragerend Waterberging Noorderveld Lonnie 
Bregman, Tinus Butter  
28 april 1 ex. tp IJmuiden - Zuidpier Rutger Rotscheid  
3 mei 5 ex. -> N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg  
15 mei 2 ex. -> N Wijk aan Zee - staalfabrieken Auke Jansen  
17 mei 2 ex. foeragerend Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman  
17 mei 1 ex. tp NHD - Terrein Castricum Willem Olbers  
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Kerkuil 
3 april 1 ex. tp Egmond-Binnen Arnold Wijker  
Bosuil 
Gehoord of gezien in de volgende gebieden: Egmond-Binnen, 
Heemskerker Noordbroekpolder, Landgoed Marquette, Limmerpolder, 
NHD - Terrein Bakkum, NHD - Terrein Castricum, NHD - Terrein Egmond, 
NHD - Terrein Heemskerk  
Ransuil 
10 april 1 ex. roepend Bakkum Guido Keijl Diverse keren roepend in vlucht 
16 april 1 ex. jagend NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman  
18 mei 1 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
18 mei 1 ex. Heemskerk Lonnie Bregman Over de tuin. 
19 mei 3 ex. juveniel roepend Castricum Hans Stapersma nest met 3 
roepende takkelingen 
16 juni 1 ex. roepend Heemskerk Marian van Leeuwen Bedelend jong 
IJsvogel 
Gezien in de volgende gebieden: Egmond-Binnen Heemskerk, NHD – 
Karpervijver, NHD - Terrein Bakkum, NHD - Terrein Heemskerk, NHD – 
Vogelwater, Uitgeest, Velsen-Noord - Wijkeroogpark en Industrieterrein, 
Wijk aan Zee - staalfabrieken 
Bijeneter 
13 mei 1 ex. ->Z Vogelduin Herman van Oosten 
17 mei 1 ex. roepend NHD - Terrein Bakkum Hans Stapersma 
17 mei 1 ex. roepend NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk 
17 juni  1ex. -> N NHD - Soeckebacker Jan van der Laan 
24 juni 2ex. -> Z NHD - Geversduin Herman van Oosten 
25 juni 2ex overvliegend NHD -Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
25 juni 1ex -> Z NHD - Soeckebacker Arnold Wijker 
27 juni 1 ex. NHD - Terrein Egmond Rienk Slings 
Draaihals 
24-5-2015 1 onbekend roepend NHD-De Hoge Toren Hans Kuperus 
Groene Specht 
Gezien of gehoord in de volgende gebieden: Castricum, , Heemskerk, 
Landgoed Marquette, Limmen, NHD - De Krim, NHD – Soeckebacker, 
NHD - Terrein Bakkum, NHD - Terrein Castricum, NHD - Terrein 
Heemskerk, NHD – Zweefvliegveld  
Kleine Bonte Specht 
gehoord en of gezien in de volgende gebieden: NHD – Berkenbosch, NHD 
– Geversduin, NHD - Terrein Bakkum, NHD - Terrein Castricum, NHD - 
Terrein Egmond, NHD - Terrein Heemskerk 
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Oeverzwaluw  
Van 10 t/m juni verschillende doortrekkende exemplaren. 
7 mei 2 ex. NHD - Zuidernollen T. Hoogstrate 3 verse holen in steile wand 
Oeverpieper 
22 april 1 ex. -> N NHD - Hoefijzermeer Arnold Wijker  
24 april 2 ex. foeragerend NHD - Infiltratiegebied Luud Baas  
26 april 4 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Hans Schekkerman  
26 april 1 ex. tp Waterb. Noorderveld T. Butter Bij 2 Gele Kwikstaarten. 
26 april 8 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Mark Res  
27 april 1 ex. tp NHD - Soeckebacker Luc Knijnsberg  
27 april 9 ex. tp NHD - Infiltratiegebied H. Schekkerman  
10 mei 1 ex. man tp NHD - Leenscheuterwei Hans Schekkerman  
10 juni 1 ex. tp Castricum - Plasjes N203 Jan van Leeuwen  
Noordse Kwikstaart  
26 april 1 ex. vrouw tp NHD - Infiltratiegebied Hans Schekkerman Samen 
met 4 Engelse Gele 
10 mei 1 ex. man adult tp Heiloo - Vennewaterspolder Bart Korf  
Grote Gele Kwikstaart 
3 april 1 ex. Castricum Hans Schekkerman  
17 april 1 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Hans Schekkerman  
2 mei 1 ex. tp Heemskerk Noordbroekpolder Guido Klerk  
15 mei 1 ex. -> N NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman  
29 juni 1 ex. -> N NHD - Hazenduin Herman van Oosten Niet gezien, 
alleen gehoord. T’is weer herfst!  
Rouwkwikstaart 
3 april 1 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Mark Res  
6 april 4 ex. tp NHD - Terrein Heemskerk Ruud Altenburg  
6 april 1 ex. man tp NHD - Terrein Bakkum Hans Schekkerman  
8 april 1 ex. vrouw tp NHD - De Krim Pascal Stroeken  
12 april 1 ex. tp NHD - Soeckebacker Erwin Reinstra  
13 april 1 ex. vrouw tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
16 april 2 ex. tp NHD - Leenscheuterwei Hans Schekkerman  
17 april 1 ex. tp NHD - Vogelwater Luc Knijnsberg  
1 mei 1 ex. vrouw tp NHD - Zuidernollen Guido Keijl  
Zwarte Roodstaart 
13 april 1 ex. man adult foeragerend Egmond-Binnen Cees Baart  
17 april 1 ex. tp NHD - Zweefvliegveld Hans Schekkerman foeragerend 
langs de bosrand. 
18 april 1 ex. baltsend / zingend Wijk aan Zee - staalfabrieken Mark Res  
29 april 1 ex. baltsend / zingend Heemskerkduin e.o. Rienk Slings  



De Winterkoning 50 (4) 60 

2 mei 1 ex. tp Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Tinus Butter  
4 mei 1 ex. tp NHD - Terrein Castricum Tinus Butter  
9 mei 1 ex. roepend Beverwijk Ton Valé  
20 mei 1 ex. tp NHD - Terrein Egmond Wim Helder  
31 mei 1 ex. man 2kj tp NHD - Leenscheuterwei Hans Schekkerman  
4 juni 1 ex. man tp NHD - Geversduin Willem Olbers  
10 juni 1 ex. tp NHD - Vogelwater Violet & Remco  
11 juni 1 ex. baltsend / zingend Heemskerkduin e.o. Rienk Slings  
Paapje 
11 april 1 ex. vrouw tp NHD - Reggers Hans Kuperus  
2 mei 1 ex. tp Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Tinus Butter  
4 mei 2 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Tinus Butter  
10 mei 1 ex. man adult tp Castricum (gemeente) Bart Korf  
19 mei 1 ex. tp NHD - Vogelduin Herman van Oosten  
 

 
 

Beflijster                                                                                            Foto: Cees Baart 
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Tapuit  
Verschillende exemplaren in april en mei.  
1 juni 1 ex. vrouw tp Akersloot - Hempolder Ruud Altenburg  
10 juni 1 ex. man adult zomerkleed baltsend / zingend NHD - De Hoge 
Toren Cees de Vries  
27 juni 1 ex. juveniel (kleur)ringdragend NHD - De Hoge Toren Rutger 
Rotscheid  
Beflijster 
In april verschillende exemplaren in het infiltratiegebied  
2 mei 1 ex. tp NHD - Terrein Heemskerk Hubert Kivit  
3 mei 1 ex. tp NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum 
9 juni 1 ex. tp NHD - Vogelduin Herman van Oosten Zeker: vage bef en 
schubbige onderzijde. Lichte vleugels en geluid! Vrouw of jonge man. 
Sperwergrasmus 
Op 4 juni werd een Sperwergrasmus gevangen op VRS Castricum 
Rietzanger 
verschillende exemplaren 
Bosrietzanger 
verschillende exemplaren 
Spotvogel 
verschillende exemplaren  
Fluiter 
11 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
17 mei 2 ex. baltsend paar (ook paring) NHD - Groote Vlak Hans 
Schekkerman  
17 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Centrale Vlak T. Zutt, S. Schagen  
17 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Micha de Heus , 
Hans Kuperus  
23 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Vogelwater Arnold Wijker  
23 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - De Krim Arnold Wijker  
26 mei 1 ex. man baltsend / zingend NHD - De Krim Luc Knijnsberg  
28 mei 1 ex. man baltsend / zingend NHD - Vogelwater Luc Knijnsberg  
12 juni 1 ex. tp NHD - Terrein Castricum Menno van den Bos  
Vuurgoudhaan  
4 april 1 ex. man baltsend / zingend Bakkum Guido Keijl  
5 april 1 ex. tp NHD - Terrein Egmond Addy van Overbeeke  
17 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Berkenbosch Lonnie Bregman  
20 juni 1 ex. tp Heemskerk (gemeente) Tinus Butter  
Bonte Vliegenvanger 
12 april 1 ex. tp NHD - Terrein Bakkum William Price 
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14 april 1 ex. vrouw rustend NHD - Terrein Bakkum Ruud Costers  
27 april 1 ex. man adult zomerkleed baltsend / zingend NHD - Karpervijver 
Jan van Leeuwen  
Baardman  
10 april 2 ex. man tp Uitgeest - Dorregeesterpolder Lonnie Bregman  
17 april 1 ex. tp Uitgeest - Dorregeesterpolder Lonnie Bregman  
20 mei 1 ex. roepend Uitgeest - Dorregeesterpolder Lonnie Bregman  
Wielewaal  
20 mei 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Herman van 
Oosten Leuk, geen merel. Keer of zes duidelijk gehoord achter huisje!  
22 mei 1 ex. vrouw adult zomerkleed tp NHD - Terrein Heemskerk  
4 juni 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Hubert Kivit  
Klapekster  
1 april 1 ex. tp NHD - Vogelwater Hans Kuperus  
3 / 5 april 1 ex. tp NHD - Terrein Bakkum verschillende waarnemers  
8 april 1 ex. tp NHD - Leenscheuterwei Dick Groenendijk  
Roek 
11 april 1 -> Z Castricum aan Zee (zeetrek) Hans Schekkerman 
Keep  
8 april 1 ex. man tp NHD - Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
20 april 1 ex. tp NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum roepend 
22 april 1 ex. man tp NHD - Terrein Bakkum Dick Groenendijk  
Sijs  
14 mei 1 ex. man adult tp NHD - Terrein Heemskerk Edwin Kerssens  
22 juni 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Joost Heeremans  
30 juni 2 ex. Castricum Hans Schekkerman  
Kleine Barmsijs 
13 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
15 april 2 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum H. Schekkerman  
15 april 3 ex. NHD - Terrein Bakkum Hans Groot  
17 april 1 ex. baltsend / zingend NHD - Vogelwater Luc Knijnsberg  
20 april 1 ex. -> N NHD - Koepelduin Luc Knijnsberg  
10 mei 1 ex. tp Wijk aan Zee-strand t.h.v. Reyndersweg  
5 juni 1 ex. baltsend / zingend NHD - De Hoge Toren Herman van Oosten 
Zingend in vlucht, niet gezien. De roller.  
Kruisbek  
1 juni 7 ex. roepend NHD - Terrein Bakkum VWG Midden Kennemerland  
8 juni 6 ex. NHD - Vogelwater Erik Verlind  
12 juni 1 ex. man baltsend / zingend NHD - Groote Vlak Rienk Slings  
12 juni 1 ex. -> Z NHD - Terrein Bakkum Chris Winter  
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12 juni 2 ex. NHD - Papenberg Henk Levering  
16 juni 21 ex. tp NHD - Vogelwater Luud Baas rondvliegend 
17 juni 15 ex. tp NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
17 juni 20 ex. NHD - Vogelwater Arnold Wijker  
17 juni 20 ex. roepend NHD - Terrein Egmond Noor Mather Groep kwam 
uit de bosrand, vlogen wat boven ons hoofd en verdwenen weer luid 
roepend.ook gezien door Trudy Winthorst  
22 juni 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Joost Heeremans roepend 
22 juni 30 ex. -> Z NHD - Vogelduin Herman van Oosten  
26 juni 8 ex. tp NHD - Terrein Bakkum A.T. Dekker  
26 juni 8 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond Edwin De Weerd  
27 juni 6 ex. tp NHD - Terrein Bakkum Rob van Bemmelen  
27 juni 4 ex. -> Z Castricum - Zeeweg Sander Lagerveld Type C 
Goudvink  
verschillende exemplaren 
Roodmus 
4 juni 1 man 2de kalenderjaar vangst NHD-Zuidernollen Dick Groenendijk 
24 mei 1 zingend NHD-Zuidernollen Hans Groot 
5 juni 1 2de kalenderjaar NHD-Infiltratiegebied CS Roselaar 
7 juni vangst NHD-Zuidernollen Leo Heemskerk 
28 juni 1 zingend NHD-Terrein Bakkum Henk Levering 
Ortolaan 
27 juni 1 man adult foeragerend NHD-Zuidernollen John van Loon De 
ortolaan was duidelijk iets groter dan de kneutjes. Maar vooral de houding 
was opvallend. Rechtop, zoals een tapuit( waar ik feitelijk naar aan 't 
speuren was). Het verschil was evident. Maar feit was wel dat hij ( op dat 
moment)tussen de kneutjes zat. De (kop)tekening was duidelijk van een 
mannetje. Olijfgroen, met geelachtige keel, en dan de oranjeachtige buik. 
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Lezingen & Excursies – 4de kwartaal 2015 
 Commissie Lezingen & Excursies 

 

Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achter-
zijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’). 

Let op: de Algemene Ledenvergadering vindt voortaan plaats in  dorps-
huis ‘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. Lezingen vinden plaats in 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’ aan de Johannisweg 2 in Castricum. Er 
kunnen 114 mensen in de zaal, dus vol is vol. 
 
Zaterdag(ochtend) 26 september: Fietsexcursie in het ‘Noordhollands 
Duinreservaat’. 
Excursieleider: Dick Dekker. 
Vertrek station Castricum 8.00 uur; tot ca. 13.00 uur. Eigen fiets mee-
nemen. 
 

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. 
 

Zondag 25 oktober: Ochtendexcursie ‘Vogeltrek’ in het Noordhol-
lands Duinreservaat. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Vertrek Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum): 7.30 uur; 
tot ca 12.00 uur. Let op: start wintertijd. 
 

Zaterdag 31 oktober: Ochtendexcursie Vogeltrek in het Noord-
hollands Duinreservaat. 
Excursieleider: Huub Huneker.  
Vertrek Strandplateau Castr.: 7.30 uur; tot ca 12.00 uur. 
Let op: beide vogeltrekexcursies gaan alléén door bij gunstige 
weersomstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekendgemaakt op voor-
afgaande avond via emailkring. Of: vraag zelf of het doorgaat via email 
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl. 
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Donderdag 5 november: ‘Vogel dia-avond van eigen leden’ in 
dorpshuis ‘De Kern’.  
Leden kunnen hun mooie vogelplaatjes aan elkaar laten zien. 
Organisatie: Tim Walta. 06-22201978 of timwalta@gmail.com  
Aanvang: 20.00 uur. 
We kunnen nog geen programma geven, er zijn nog te weinig aanmel-
dingen! Het programma zal t.z.t. via de emailkring bekend worden ge-
maakt. Als u foto’s wilt laten zien, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk bij 
Tim Walta: zie oproep op p 68 ! 
 

Woensdag 11 november: Algemene Ledenvergadering in dorpshuis 
‘De Kern’. Let op: deze datum wijkt af van eerdere berichtgeving !!! 
Aanvang: 20.00 uur. 
Na de pauze volgt een uitleg over onze vernieuwde website door onze 
webmaster Cees op den Velde. 
 

Woensdag 25 november: Lezing met beelden: ‘De Klapekster, 
moordenaar of overlevingskunstenaar’. 
Spreker: Paul van der Poel. Zie stukje verderop in het blad (p 67). 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 
 

Zondag 29 november: Dagexcursie ‘Wieringen en de Kop van Noord-
holland’. 
Excursieleider: Sander Schagen. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8.30 uur; tot ca. 17.00 uur. 
 

Zaterdag 19 december: Ochtendexcursie ‘Zuidpier en Kennemer-
meer’. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 9.00 uur; tot ca 14.00 uur. 
 

Zaterdag 9 januari: Lezing met beelden: ‘Nationaal Landschap IJssel-
delta’. 
Spreker: Philip Friskorn. (Herinner u zijn prachtige lezing over de Weer-
ribben). Zie stukje verderop in het blad (p 67). 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur. 
 

Weekendexcursie ‘Omgeving Zuidlaardermeer en Noordoost Gro-
ningen’, vrijdagmiddag 27 tot zondag 29 mei, 2016. 
Hè, een weekendexcursie in Groningen?? Jawel, Groningen heeft meer 
(vogelsoorten) te bieden dan menigeen zal denken! We gaan twee érg in-
teressante vogelgebieden bezoeken: 
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 Rondom Zuidlaardermeer: de Onner-, Oost- en 
Kropswolderbuitenpolder.  

 Deze polders zijn, enkele jaren geleden, omgevormd tot ‘water-
opvangsmoerassen’. Ze hebben zich snel ontwikkeld tot (aldus 
Monica Wesseling) ‘oogstrelende’ vogelparadijzen met o.a. Geoorde 
Futen, Witwang- en Witvleugelsterns, Steltkluten, Zeearenden, veel 
steltlopersoorten en (andere) moeras- en rietvogels. 

 Noordoost Groningen: met o.a. het Oldambt, Dollard, Punt van 
Reide en Termunterzijl.  

 We hebben een goede kans op Grauwe Kiekendieven. Daarnaast 
ook Bruine- en hopelijk ook Blauwe Kiekendief (is inmiddels erg 
zeldzaam geworden). Tevens Oeverzwaluwen en kans op Velduil. 
En véél meer. 

We logeren in groepsaccomodatie ‘de Clinge’ in Zeegse (Noord Drenthe) 
(http://www.declinge.nl/) prachtig gelegen in een gevarieerd bosgebied. 
Dus de bosvogelsoorten krijgen we er ‘gratis bij’. 
Onze excursieleider is Huub Huneker. We verplaatsen ons deels per auto, 
deels (bescheiden afstanden) wandelend. 
Het maximum aantal deelnemers is 16. De kosten (voor o.a. het verblijf, 
km-vergoeding en twee warme maaltijden) bedragen ca. € 150,- per per-
soon, afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. 
Opgave vanaf 5 tot en met 31 oktober (ja, een beetje vroeg, dit heeft te 
maken met de reservering van ‘de Clinge’) bij Renie van der Werf (072-
5337078) of excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl. Er zal t.z.t. 
een voorschot worden gevraagd. 
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Lezing: ‘De Klapekster – Moordenaar of overlevingskunstenaar’. 
Spreker: Paul van der Poel. 
Na een korte introductie waarom de soort de spreker fascineert, worden de 
veldkenmerken van deze (grootste) klauwier behandeld en wordt ingegaan 
op de plaats van de Klapekster in het vogelrijk. Daarna wordt een 
vergelijking gemaakt met roofvogels, gevolgd door een stuk over het 
voedsel, de manier waarop het voedsel verkregen en behandeld wordt, en 
waar de vogel zich bij voorkeur ophoudt. Vervolgens wordt ingegaan op de 
vele namen waaronder de Klapekster bekend is en hoe hij de valken-
vangers vroeger van pas kwam. Ook zullen resultaten gepresenteerd 
worden uit onderzoeken in de winterperiode in het Gooi op de Tafel-
bergheide, gevolgd door belevenissen bij de Klapeksters van de Erme-
losche Heide en het Kootwijker Veld. Als de tijd het toelaat volgt iets over 
waarnemingen bij een nest dat in 2011 in Polen geobserveerd werd en de 
belevenissen op Fuerteventura bij de Canarische Woestijnklapekster. 
 
Lezing: ‘Nationaal Landschap IJsseldelta’. 
Spreker: Philip Friskorn. 

De IJssel is een van de mooiste grote rivieren van Nederland. 
Natuurfotograaf Philip Friskorn werkt momenteel aan een natuurfotoboek 
over het deel tussen Zwolle en de monding van de IJssel in het Ketelmeer. 
Uit het fotomateriaal is dan ook deze lezing ontstaan. Dit gebied is in 2005 
aangewezen als een van de twintig nationale landschappen en kreeg de 
naam Nationaal Landschap IJsseldelta. Tot de delta behoren ook een deel 
van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water met de oeroude polders 
Mastenbroek en de Koekoek. De polders vormen een cultuurlandschap, 
maar de uiterwaarden van de IJssel en de eilanden in de IJsselmonding 
staan bloot aan de grillen van de rivier. Een stukje cultuur wordt verweven 
in de natuur als het over de oude polders gaat en over de landaanwinning 
op de voormalige Zuiderzee. Door het nationaal project ‘ruimte voor de 
rivier’ zijn ook oude meanders van de IJssel weer open gemaakt en 
zorgen, behalve voor geweldige natuurwaarden, voor het bergen van water 
als er een groot wateraanbod via de Rijn in de IJssel stroomt. Beleef de 
delta kriskras door de seizoenen. 
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 

Zo 17 jan Dagexcursie ‘Friese Wadden’. 
Ma 8 feb Lezing met beelden over het zenderen van vogels, ’tele-

metrie’, door Werkgroep Grauwe Kiekendief; aanvang 
20.00 uur. 

Za 13 feb Dagexcursie Zuid-Holland en Zeeland. 

Za 12 mrt Lezing met beelden “Vogelen van hoog naar laag in Noord-
Spanje”. Door Otte Zijlstra. 

Zo 20 mrt Vroege vogel / late wintergastenexcursie, in AW duinen. 

Za 9 apr Dagexcursie Landje van Geijsel, Waverhoek, Groene Jonker 
en/of Ruygeborg. 

 
 
 
 
 
Herhaalde oproep: 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. 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe (jeugd)leden 
 Gees Göhl 
 
Arthur & Victor Schillemans . P.C. Hooftstraat 8 1901 HZ Castricum 
Amber Hollenberg Bakkummerstraat5      1901 HJ Bakkum 
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