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Excursie Wieringen, 29-11-2015 
 Bob de Vries 
 
Na vertrek uit Castricum naar Alkmaar, waar we Sander Schagen hebben 
opgehaald, zijn we vertrokken naar de Wieringermeer. Bij de Ooster-
dorperweg hebben we onze 1e stop gehad, een drietal Toendrariet-ganzen 
met daarbij 11 Wilde Zwanen en 5 Kleine Zwanen. Op de Noorderdijkweg 
stopten we voor een grote groep Goudplevieren, ong. 100/150 stuks, ook 
bij deze groep zaten zo`n 500 Kieviten. Daarna koers gezet naar het 
haventje, waar 123 grote Zaagbekken en een groep met 72 Kuifeenden 
zaten en 2x Fuut, toen richting dijkdoorbraak. Onderweg zagen we een 
Smelleken, een groep Koperwieken, een grote groep Putters en bij de 
dijkdoorbraak, ontstaan in de oorlog, zagen we een Slechtvalk en een hele 
groep Kuifeenden, zo`n 1500 stuks, 180 Toppers en enkele Tafel- en 
Krakeenden. Door naar de Sluitgatweg (waar gisteren nog een Klapekster 
was gespot - deze dag was hij niet aanwezig), en daarna, bij het sluisje bij 
het Robbenoordbos zagen we een Torenvalk, Grote Zaagbek, Havik en 
een Appelvink. 
 
We hebben nog geprobeerd om de Buffelkopeend te spotten, maar deze 
vogel was niet te traceren. We zijn toen naar het haventje van Den Oever 
(wadden) gereden en hebben daar de volgende vogels gezien: Dodaars, 
Tafeleenden, Brilduikers, Pijlstaart (vrouwtje), Grote Zaagbekken, IJsvogel, 
Grote Mantelmeeuw, Middelste Zaagbek, Zilvermeeuw, 3x Drieteen-
meeuwen, Waterpiepers, Graspiepers, Zwarte Ruiters, Tureluurs, Kluten, 
Wulpen, Roodhalsfuut. 
Na een winderige dag zijn we huiswaard gekeerd, een mooie tocht ! 
 
 
Ochtendexcursie Zuidpier en Kennemermeer, 19-12-2015 
 Klaas Mudde 

De excursieleider van deze ochtend had een dubbele afspraak gemaakt en 
aan Arend de Jong gevraagd hem deze ochtend te vervangen. De groep 
maakte geen bezwaar dus rond negen uur vertrokken zes man en twee 
vrouw richting IJmuiden. Door over de sluizen te gaan konden wij een 
eerste stop maken bij de buitenzijde van de spuisluis. Vaak, bij kouder 
winterweer, vooral tijdens het spuien, kan je hier veel verschillende 
foeragerende watervogels bekijken, maar bij twaalf graden boven nul hield 
het niet over. Een regiment Aalscholvers, waarvan op die afstand niet met 
zekerheid kon worden vastgesteld of er een Kuifaalscholver tussen zat. O 
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ja, ook nog wat Mantel- en Zilvermeeuwen in diverse stadia van ont-
wikkeling, dat was het wel zo’n beetje. Op naar de Zuidpier en het Ken-
nemermeer. Het was ondertussen een druilerig weertje aan het worden.  
 

Door een onderlinge afspraak buiten de excursieleider om werd er 
getwijfeld aan de parkeerplaats waar we elkaar zouden treffen: bij de pier 
of bij IJmuiderslag. Dit kostte nogal wat tijd en de betreffende persoon 
troffen we pas uren later aan, aan het eind van de pier. Leermomentje, 
nooit buiten de excursieleider om afspraken maken over tijd en plaats. 
Gelukkig klaarde het weer op en gingen we vanaf IJmuiderslag op weg 
naar de pier via het westelijke pad langs het Kennemermeer. Op het meer 
wat Tafeleenden en Wintertalingen. Arend maakte ons opmerkzaam op 
 

 
 

Roodkeelduiker Foto: Klaas Mudde 

 
een afwijkend geluid dat de Wintertalingen maakten. Hoe en waarom werd 
niet duidelijk, misschien balts? Verder, op weg naar de pier. Gehoopt werd 
op Strandleeuwerik, Sneeuwgors of misschien een Zwarte Roodstaart die 
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hier wel gemeld worden, maar helaas, niets van dat alles, wel een paar 
Groenlingen in de bosjes.  
 
Op het strand een groot aantal Drieteenstrandlopers en Steenlopers. Ook 
op de pier veel Steenlopers afgewisseld met de Paarse Strandloper en 
Scholeksters. Oeverpiepers vlogen met een grote boog om je heen om 
verderop weer neer te strijken op de betonblokken. Er werden opvallend 
veel Drieteenmeeuwen gezien, voornamelijk in de lucht. Aan de 
binnenzijde van de pier ontdekten we tussen een groot aantal ‘gewone 
Aalscholvers’ een wat kleiner en slanker model. Na bestudering en 
discussie werd deze als Kuifaalscholver gedetermineerd. Later zagen we 
aan het begin van de pier nog een Kuifaalscholver. De kuif was niet erg 
overtuigend maar dat schijnt ’s winters het geval te zijn. De fijnere smalle 
snavel en koptekening plus hoge voorhoofd waren overtuigender. Er was 
dichtbij, ook aan de binnenzijde van de pier, een prachtig exemplaar van 
de Roodkeelduiker aan het foerageren. Hij liet zich goed bekijken.  
 
Groepen Futen deinden al poetsend met de golven mee. Onderwijl werd 
aan de buitenzijde van de pier een Aalscholver die te lang werk had om 
een scharretje naar binnen te werken van zijn maal beroofd. Een brutale 
Zilvermeeuw dook tot tweemaal op het scharretje in de snavel van de 
Aalscholver. De Aalscholver moest lossen en de Zilvermeeuw ging er met 
het scharretje vandoor. In de bocht naar het laatste deel van de pier werd 
een egaal beige, zelfs wat rossig gekleurde ‘meeuw’ gezien. Het bleek een 
juveniele Grote Burgemeester te zijn, prachtige vogel. 
 
Helemaal aan de kop van de pier aangekomen was het feest voor de 
zoogdierenliefhebbers onder ons (wie niet?). Twee Bruinvissen rondden de 
pier in zuidelijk richting waarbij hun ruggen regelmatig boven het water te 
zien waren. Later zagen we er nog één binnen de pieren zwemmen. 
  
Op de pier is altijd wel wat te doen. Nu was er een viswedstrijd gaande. Bij 
navraag bleek het om wijting te gaan. Sommige vissers haalden in één 
keer drie exemplaren naar boven. De kleintjes werden na meting 
teruggegooid. De meeuwen maakten er dankbaar gebruik van. Eén visser 
had een wel héél vreemd visje gevangen. Het bleek om een gewone 
Zeedonderpad te gaan, echt een duiveltje. Langs de Marina haven lopend 
zagen we tussen de steigers een aantal bolletjes drijven, het bleken 
Dodaarzen te zijn. Intussen was het al ruim in de middag. 
 



De Winterkoning 51 (2) 4 

We besloten dat het mooi was geweest en keerden via het natuurgebied 
aan de oostkant van het meer terug naar IJmuiderslag. Dat was geen 
goeie beslissing, teruggaan wel natuurlijk, maar het parcours gaf 
problemen. Het terrein werd van zompig tot moeras. Iedereen had een ‘nat 
zeikie’ en Renie was zijn halve zool verloren. Een Sperwer bezag het 
modderbad van bovenaf en zwenkte snel naar noorden af. Echt fris rook 
het niet in de auto. Nu nog niet trouwens. 
  

 
 

Grote Burgemeester Foto: Klaas Mudde 
 
 

Vogelexcursie Friese Waddenkust, 17-01-2016 
 Martine Kamminga 
 

Het was die ochtend helder en koud, maar er stond weinig wind. Zeer 
gunstig dus voor een mooie vogeldag. Het had die nacht gevroren en 
Arend de Jong, onze excursieleider, besloot om het op weg naar Friesland 
rustig aan te doen, om de wegen daar de gelegenheid te geven wat op te 
dooien. 
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We gingen met drie auto's en de drie beste vogelaars, te weten Arend, 
Marian en Cees Roselaar, werden over de auto's verdeeld. 
 

Eerst gingen we kijken bij Dijkgatshoeve, bij Wieringerwerf, aan de 
Noorderdijkweg. Daar flitste tot twee keer toe een IJsvogel langs, over de 
sloot aan de bosrand. In het water bij de dijk zwommen 11 Toppereenden. 
In Stroeërkoog, bij Hippolytushoef, was al enige dagen een Roodhalsgans 
te zien. Cees en Marian hadden hem daar de vorige dag nog gezien. Na 
een ritje door het doolhof van Hippolytushoef gingen we het land in. Waar 
zat-ie nou precies? In het land fourageerden wel Toendrarietganzen. In het 
haventje bij Leemansgemaal zagen we Nonnetjes en Grote Zaagbekken 
zwemmen. Nog in de auto had Cees al een Sperwer in de lucht gespot. 
Snelle jongens. Cees met zijn ogen en die Sperwer in zijn vlucht. Ook 
vloog er een Blauwe Kiekendief over. 
 

Volgende vaste kijkplaats is altijd de sluis bij Kornwerderzand, met dat 
markante blauw-betegelde monument dat in mijn optiek altijd iets wegheeft 
van een plek waar mannen na hun cafébezoek even kunnen ... Maar dan 
zonder bakken en schermpjes. De zon scheen nu volop en we zagen weer 
Nonnetjes, Kuifeenden en twee Dodaarzen. In de verte klonk het zwierige 
gezang van Wulpen in de lucht. Op weg naar Zwarte Haan zagen we twee 
Wilde Zwanen in het land. Aangekomen bij Zwarte Haan, werd het al wat 
drukker met mensen. Op de dijk liepen wat wandelaars en iedereen 
groette je met het gemoedelijke "Goeie!". Het was aangenaam op de dijk. 
De zon had zelfs een beetje kracht, als je in de luwte stond. Voor ons 
strekte zich een onafzienbaar wetland uit vol Bergeenden, Kluten, 
Wintertalingen, Rotganzen, een paar Pijlstaarten en een paar Nonnetjes. 
Er liep een Haas en er vloog een jong Havik mannetje over. Bij de veer-
boot naar Ameland in de verte, vloog een enorme wolk witte vogeltjes. Wij 
konden niet zien wat het waren, maar het was een prachtgezicht. 
 

Verder nu, naar het Noorderleeg, enkele jaren geleden nog wereld-
beroemd door de spectaculaire reddingsactie van een kudde paarden die 
daar dagen hebben vastgezeten op een terpje, vanwege hoog water. 
Overal zie je die ronde terpjes, met een kuil vol zoet water in het midden. 
Nu stond het water heel laag. Waarschijnlijk doodtij. De maan stond Eerste 
Kwartier, of Laatste, daar wil ik van af zijn. Een handjevol Rotganzen 
graasden er. Verder niks, noppes. Normaal wémelt het van de Rotganzen, 
zei Arend. Maar de natuur laat zich niet dirigeren. Wel waren we getuige 
van een korte burenruzie tussen een Slechtvalk en een Buizerd die op een 
hek zat. 
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Er zaten trouwens overal Buizerds op hekjes. In alle kleurschakeringen,  
maar vooral veel met een lichtgekleurde borst. We hebben er een weten te 
fotograferen vanuit de auto. Heel omzichtig,  want ze vlogen gauw weg. Bij 
de haven van Holwerd, ons verste punt, zaten 21 Rotganzen in het land. 
En in het water verderop zaten en zwommen Pijlstaarten, Wulpen, 
Bergeenden,  Wilde Eenden, Scholeksters, Tureluurs, een hele rij Kluten, 
Krakeenden, Bonte Strandlopers en Wintertalingen. In het land, bij een 
greppel, zat een roerloze roofvogel. Kijker erop gezet, maar we konden 
niet zien wat het precies was. Nee, géén paaltje! Terug richting Harlingen. 
Opvallend veel Zilverreigers ook in het land. Dat duidt op een goede 
muizenstand. Niet gunstig voor de boeren daar. Over de oorzaak daarvan 
kun je lezen in de Vogelbladenrubriek. Ook Smienten waren ruim 
vertegenwoordigd.  
 
Eenmaal de Afsluitdijk over, deden we nog een poging de Roodhalsgans 
te ontdekken. Maar probeer dat maar eens als er 1800 Rotganzen zitten! 
Bovendien ging de zon onder. Wel zagen we in de sloot naast het land één 
Grote en één Kleine Zilverreiger. Ook mooi. Bij de haven van Den Oever 
zochten we nog even naar de Kleine Toppereend, die daar gezien zou zijn. 
We zagen vele Toppers, onder wie onszelf (flauw inkoppertje, ik weet het, 
maar ik kan het niet laten), maar geen Kleine. 
 
Doodmoe (tenminste ondergetekende), maar voldaan, kwamen we rond 
een uur of zeven weer aan bij het station Castricum. 's Avonds nog even 
op waarneming.nl gekeken voor die Roodhalsgans. Hij was die dag wèl 
waargenomen, op dat land met die Rotganzen, maar dus niet door ons.  
Ach, wat geeft het. Bedankt, Arend. 
 
 
Excursie Zeeland, 13-02-2016 
 Marjorie Janse 
 
Om 7 uur in de ochtend vertrokken 15 man (nou ja 2x vrouw), onder leiding 
van Kees Roselaar, richting Zeeland. Het had licht gevroren, de zon kwam 
na een tijdje prachtig op en de dag begon zonnig. Er stond wel een hele 
koude oostenwind. 
 
Onze eerste stop was bij de buitenhaven van Stellendam. Het was laag 
water, vanaf de dijk keek je uit op een mooi gebied met in de verte veel 
vogels. Onder andere  Kluten, Strandlopers, Middelste Zaagbek, en veel 
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Brandganzen. De plaatselijke Slechtvalk liet zich niet zien. Verder naar 
Oostdijk, een lief klein dorpje op Goeree direct gelegen naast natuurgebied 
de Kwade Hoek. Op het gras en de blaadjes lag een fluwelen laagje rijp.  
 

 
  

Foto: Marjorie Janse 

 
Waar de zon scheen was het al snel weg. Een Zanglijster floot zijn eerste 
lenteliedjes, Staartmezen duikelden door de bomen, in de verte jodelden 
Wulpen (wat een heerlijk geluid is dat toch), Roodborst, Vink, Koolmees, 
ze waren er allemaal. Er vlogen Holenduiven over, en verderop zat een 
Havik vrouw prachtig op een hek in de nevelige zon.  
 
Na een kop koffie en een traktatie van Ronald omdat hij jarig was 
(natuurlijk hebben we gezongen en mmmm roze koeken) ging de tocht 
weer verder. Langs kleine oude perceeltjes omzoomd door heggetjes 
richting Ouddorp. Tussen groepen Kieviten en Goudplevieren zoekend 
naar Morinelplevier en Kleine Plevier. Helaas waren de vogels te ver weg 
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om het goed te kunnen bekijken, dus we hebben de laatste twee soorten 
niet bij kunnen schrijven. Het weer begon te veranderen, zware bewolking 
toen we aankwamen op de Brouwersdam. De dunne oostenwind blies 
overal door heen. Maar wat een mooie vogels waren er te zien; in zee 
Roodkeelduikers, Middelste Zaagbekken, Zwarte Zee-eenden, Brilduikers, 
Rotganzen, en langs de dijk dribbelden Tureluurs en Steenlopers, Schol-
eksters maakten zich al behoorlijk druk met elkaar en Zilvermeeuwen 
stonden tegenover elkaar te schreeuwen. Af en toe stak een Zeehond zijn 
kop nieuwsgierig boven water. 
 

 
  

Foto: Marjorie Janse 
 
Kleumend stapten we in de warme auto's en reden we door naar de 
volgende plek, een korte stop bij de spuisluis. Daar was o.a. een prachtige 
man Eidereend die zich deinend op de golven aan het poetsen was. Hier 
ook weer een zeehond, 3 jagende Roodkeelduikers en 5 Middelste Zaag-
bekken. Snelle jongens hoor, meer onder dan boven water dus als je een 
beetje goede foto wilt maken moet je wel geduld hebben. Ik vond vooral 
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die poetsende Eiderman vlak onder de dijk en de volwassen man 
Middelste Zaagbek van indrukwekkende schoonheid. Langs Burg 
Haamstede over de Oosterscheldekering naar de vluchthaven van Neeltje 
Jans. Hier zou de Zwarte Zeekoet zitten. We werden langdurig van dichtbij 
geobserveerd door een nieuwsgierige Zeehond met zijn prachtige grote 
glanzende ogen. Wat een leukerdje. Na een tijdje speuren over het water 
vond Kees de Zwarte Zeekoet, een juveniele man.  Zeekoet en zeewater 
waren in de verte gewoon één kleur. Heel lastig te ontdekken in dat 
woelige water. Maar uiteindelijk hebben we hem prachtig gezien. Net op 
het moment dat ik door een telescoop mocht kijken klapperde hij zijn 
vleugels even uit en kon ik hem prachtig helemaal zien. Een gedrongen 
vogeltje met korte vleugels. Echt een alk-achtige. Wat een beeld! Een 
onvergetelijk momentje. 
 
Er zwom ook nog een Roodhalsfuut en er liep een groepje van 4 Rotgan-
zen. Verder was het een koude waaihoek met veel stuifzand. Dus snel 
verder, Kees had nog meer voor ons op het program. Richting Prunje-
polder zagen we prachtige landschappen met veel water, hier en daar een 
boerderij en overal vogels. Veel ganzen, hier en daar een  Zilverreiger, 
zelfs een enkele Lepelaar, Kluten, Bergeenden, enkele Zwarte Ruiters, 2 
Pijlstaarten, Wintertalingen enz. Boven een akker zag ik plotseling een 
Rode Wouw hangen, maar kon dat wel? Bob in onze auto zag hem ook als 
Rode Wouw en later hoorden we dat een ander van onze groep hem ook 
gezien had. Wow! Best bijzonder. 
 
Tot slot reden we naar de Grevelingen, waar een groep Flamingo's 
overwintert. Ik had een reportage gezien op tv en gevraagd of we daar 
misschien langs gingen. Toen heeft Kees het welwillend ingepast in de 
excursie. En daar hebben we geen spijt van gehad! Het was zo gaaf! Er 
stonden drie soorten: de Europese, de Chileense en 1 Caribische 
Flamingo. De laatste twee zijn escapes maar weten zich toch goed te 
handhaven. Er was ook een grote groep op de wieken. In een waterig 
Hollands zonnetje met als achtergrond een paar enorme windmolens 
zwenkten de verschillend van grijzig naar felroze gekleurde Flamingo's 
door de lucht. Om zich even later bij een andere groep te voegen die in het 
water stond. Zo stonden er opeens een stuk of 60 bij elkaar! Wat een 
kleurrijk schouwspel. 
 
Ondertussen zaten er zowat aan onze voeten binnen een metertje of 10 
afstand drie Fraters. Ze waren druk aan het fourageren. Op de vogel-
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kalender ging het op deze dag net over de Frater. Een leuke toevalligheid. 
Ik citeer: De wetenschappelijke naam Carduelis flavirostris betekent “de op 
distels voorkomende geelsnavelige”. En dat was mooi te zien. Het waren 
twee vrouwtjes en 1 man. Wat waren ze mooi. Afwisselend keken we naar 
de Fraters en de Flamingo's; zelf kon ik er geen genoeg van krijgen! 
 

   

Flamingo’s                                                                                 Foto: Marjorie Janse 

 
Enkelen stopten later nog bij een plek met Europese kanaries die kort door 
twee man gezien werden. 
 
Met een boekje vol mooie soorten, een fototoestel vol prachtige foto's en 
een dikke verkoudheid was het na ruim 12 uur heerlijk thuiskomen. Kees, 
bedankt voor de uitstekende voorbereiding en dat je nog “even” langs de 
Flamingo's wilde met als toetje ook nog de Fraters. Wat hebben we veel 
moois gezien, het was een fantastische dag! 
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Europese Kanarie                                                         Foto: Marjorie Janse 

 
Eksters en Amoervalken rond Qinhuangdao:  
de vogelhoofdstad van China 
 Jos Vroege 

In mei 2015 was ik voor het eerst van mijn leven in China. Met een groep 
Nederlandse vogelaars verbleef ik twee weken in Beidaihe en omgeving - 
door Martin Williams (2005) aangeduid als ‘Bird Migration Hub of the 
Orient’. Wat ons na aankomst in Peking in de eerste plaats opviel, was het 
grote aantal Eksters. In de buurt van het vliegveld waren daarbij ook 
Blauwe Eksters Cyanopica cyanus. Langs de snelweg in de richting van de 
kust zagen wij alleen de oostelijke ondersoort van ‘onze’ Ekster Pica pica 
sericea. Langs deze weg zijn de afgelopen jaren veel populieren 
aangeplant. Daarin bevinden zich eksternesten. 
Wij reisden naar China voor het waarnemen van vogels die langs de kust 
naar het noorden trekken. De piek van de voorjaarstrek ligt in half mei. 
Behalve naar trekvogels keken wij echter ook naar de lokale broedvogels. 
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Volgens Brazil (2009) broeden in de omgeving van Beidaihe zeven soorten 
roofvogels: de Steenarend Aquila chrysaetos, Oostelijke Zwarte Wouw 
Milvus lineatus, Grijskopbuizerd Butastur indicus, Kleine Sperwer Accipiter 
gularis, Boomvalk Falco subbuteo, Torenvalk Falco tinnunculus en 
Amoervalk Falco amurensis. De Japanse Buizerd Buteo japonicus en 
Havik Accipiter gentilis komen in dit gebied uitsluitend voor als trekvogels. 
Voor ons Nederlanders is dat anno 2015 opmerkelijk. 
 

De Steenarend en Oostelijke Zwarte Wouw werden door ons tijdens die 
twee weken in China niet gezien. Over de Oostelijke Zwarte Wouw schreef 
Williams (2005) al in de jaren negentig dat de aantallen daarvan sterk zijn 
afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van het overvloedig gebruik van 
pesticiden op veel plaatsen in Oost-Azië. Van de Grijskopbuizerd zagen wij 
slechts één exemplaar: in het ‘Hebei Qinhuangdao National Geology Park’, 
niet ver van ‘Old Peak’. Deze vogel kwam hoog overzeilen. Niet uit te 
sluiten valt dat het hierbij ging om een doortrekker. Boomvalken en 
Sperwers werden door ons veel gezien, met name in de tweede week van 
mei. Behalve Kleine Sperwers waren daarbij ook veel gewone Sperwers 
Accipiter nisus en enkele Chinese Sperwers Accipiter soloensis. Hierbij zal 
het vooral zijn gegaan om trekvogels. Torenvalken zagen wij de hele reis 
met enige regelmaat. Net als de Steenarend en de Oostelijke Zwarte 
Wouw is die standvogel in dit gebied. De Amoervalk is dat niet: die 
overwintert in Zuidelijk Afrika. Ook Amoervalken werden door ons 
veelvuldig gezien: niet alleen op trek, maar ook in de buurt van de 
eksternesten die door hen als broedplaats worden gebruikt. Het ontbreken 
van grote roofvogels als de Havik is, behalve voor Eksters, ook voor hen 
alleen maar gunstig. 
 

Het is niet alleen door het pesticidengebruik dat in het door ons bezochte 
gebied zo weinig grote roofvogels tot broeden komen. In Oost-Azië wordt 
ook op roofvogels geschoten. Williams (2005) schrijft dat hij tijdens de 
najaarstrek regelmatig roofvogels heeft gezien die, waarschijnlijk als 
gevolg daarvan, delen van hun verenkleed misten – in zijn artikel is ter 
illustratie daarvan een foto van een Oostelijke Wespendief Pernis orientalis 
met zo’n ‘hap’ uit de vleugel opgenomen. In Beidaihe heeft hij in het 
verleden verder regelmatig gezien dat met geweren of katapulten op 
vogels werd geschoten. In een bijschrift uit 2005 bij zijn artikel uit de jaren 
negentig geeft hij aan dat dit door scholing en een betere rechts-
handhaving nu gelukkig niet veel meer voorkomt. Eksters zullen ook in het 
verleden daarbij overigens vaak zijn gespaard: in China gelooft men dat zij 
geluk brengen (MacKinnon & Phillipps, 2000). 
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Mannetje Amoervalk, Happy Island, 16-5-2015                  Foto: Eduard Opperman 

 
 

Amoervalken, Beidaihe (China), 12-5-2015                       Foto: Eduard Opperman 
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Een ander probleem dat door de autoriteiten nu wordt aangepakt, is het op 
grote schaal vangen van vogels. Ook roofvogels werden daarvan het 
slachtoffer: volgens Williams (2005) werden in Beidaihe bijvoorbeeld 
Haviken gevangen. Het vangen van vogels is nog niet volledig uitge-
bannen. Zo vonden wij op 15 mei 2015 in ‘Magic Wood’ – een klein maar 
bij vogelaars beroemd stukje bos langs de Golf van Bohai vlakbij ‘Happy 
Island’ – de restanten van een mistnet met daarin onder andere een dode 
Goudlijster Zoothera dauma en een aantal dode uilen. 
 

Verheugend was dat wij in Beidaihe en omgeving veel Chinezen hebben 
ontmoet – waaronder een aantal jongeren – die geïnteresseerd zijn in 
vogels. Met name het fotograferen van vogels lijkt daarbij populair te zijn1. 
In Beidaihe was in mei 2015 een vogelfestival, waar wij als ‘foreign guests’ 
zeer gastvrij werden ontvangen. Qinhuangdao – de havenstad waar 
Beidaihe bestuurlijk onderdeel van uitmaakt – werd daar gepromoot als 
vogelhoofdstad van China. Door rechtshandhavers, leraren en leerlingen 
werd tijdens de opening van het festival plechtig beloofd om de vogels in 
dit gebied te zullen beschermen. Hoe groot de problemen voor vogels 
langs de oostkust van China ook zijn: dat is op zich hoopgevend. 
 

 
 

                                                      
1 Volgens Ma e.a. (2013) is het vooral in de welvarende delen van China dat de belangstelling 
voor het kijken naar vogels toeneemt. 

Opening 
vogelfestival in 
Beidaihe: 
Eduard 
Opperman 
schuift aan bij  
hoogwaardig-
heidsbekleders 
op het podium, 
Beidaihe 
(China), 
9-5- 2015  
 
Foto: Jos Vroege 
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Dit artikel verscheen eerder in ‘De Takkeling’ (Vroege, 2015). Met dank 
aan Rob Bijlsma, Gerjon Gelling en Henk Levering voor hun commentaar, 
en aan Eduard Opperman voor zijn commentaar én zijn toestemming om 
de door hem gemaakte foto’s als illustratie bij dit artikel te gebruiken. 
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Roodkeelnachtegaal veroorzaakt schokgolf onder vogelaars 
 
 Joop Zuiderwijk 
 

Om als een relatief klein plaatsje het NOS-journaal te halen moet er wel 
iets vermeldenswaardig te melden zijn. Vaak is dat dan ook nog eens 
slecht nieuws (een grote brand, een ramkraak op de plaatselijke bank of 
een opgerolde hennepplantage), maar zo nu en dan zit er ook weleens iets 
goeds tussen. En dit overkwam dus in januari het Noord Hollandse dorpje 
Hoogwoud dat landelijke, en ook daarbuiten, bekendheid kreeg door een 
…… vogeltje. Het beestje zat al enkele dagen in de achtertuin van een 
rijtjeshuis voordat iemand (?) vaststelde dat het een zeer zeldzame vogel 
betrof, nog nooit eerder in ons land waargenomen, met de mooie weten-
schappelijke naam Luscinia calliope – op zijn Nederlands  “Roodkeel-
nachtegaal”. (D:  Rubinkehlchen - E:  Siberian Rubythroat - F:  Calliope). 
 
Volgens “Thieme’s handboek voor alle Europese vogels” (Dr. Wolfgang 
Makatsch, 1966) is het verspreidingsgebied het Noordoostelijk deel van de 
Europese (voormalige) Sovjet Unie aan de bovenloop van Petsjora en 
Kama; van daaraf oostwaarts tot  Noordoost-Siberie, Kamtsjatka en Noord-
Japan. Overwinteren doet ‘ie in Zuid-Azie. Het is maar dat u het weet. 
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Het bekend worden van deze waarneming veroorzaakte een ware schok-
golf onder vogelend Nederland maar ook daarbuiten. Massaal kwamen ze 
van heinde en ver om toch maar een glimp op te kunnen vangen van dit 
mysterieuze vogeltje. We hebben de beelden op tv kunnen zien zoals ze in 
de rij stonden in de straat van het huis waarvan de bewoners ze de 
gelegenheid gaven om, tegen een op initiatief van de vogelaars ingestelde 
geldelijke bijdrage, van uit de kamer in de tuin te kunnen kijken en zo hun 
foto’s te maken. Naar ik vernomen heb zijn deze gastvrije bewoners ook 
wel aan nieuwe vloerbedekking toe. 
 
Oorspronkelijk was ik niet van plan ook te gaan maar toen het beestje een 
week later nog steeds aanwezig was, al hoewel niet meer in dezelfde tuin, 
besloot ik toch maar te gaan. Ik had nog een vrije keuze-dag met het spoor 
te besteden dus dat kwam goed uit. Zodoende naar Hoorn en van daar 
met de bus. Om 13.00 uur was ik op de plaats van bestemming. Het was 
stil op straat, een enkele wandelaar, een fietser en een vrouw die haar 
ramen aan het lappen was. “Nee, vogelaars had ze nog niet gezien.” Het 
vogeltje trouwens ook niet. Gisteren (zondag) zat het nog hier bij mijn 
buurman in de tuin met veel bekijks, Maar nu, niets. Zou ik toch weer te 
laat zijn, had ik toch eerder moeten komen? Maar ik bleek toch niet de 
enige te zijn want in een pad achter de huizen om en een parkeerplaats 
stonden aan het begin en einde van het pad meerdere vogelaars met hun 
telescopen en camera’s opgesteld te wachten of het vogeltje zich zou 
vertonen. Ik sloot me aan bij het voorste groepje, waar ook  twee Engelsen 
bij waren. Zij kwamen uit Kent en waren met de nachttrein overgestoken 
en vanuit Calais in een ruk naar hier gekomen. Je moet er wat voor over 
hebben. Na zo’n vijf kwartier resultaat-loos wachten werd het echt tijd voor 
een verwarmend bakje koffie en een telefoontje naar huis om me daarna 
bij de andere groep aan het eind van de doorgang aan te sluiten. Je stond 
daar nog in de zon en ook gunstiger wat het zicht betreft. En ja hoor, 
eindelijk, na nog eens een half uur vruchteloos wachten, kwam onze 
Roodkeelnachtegaal in volle glorie uit de struiken tevoorschijn. Echt een 
mooi beestje om te zien. De fotografen schoten hun plaatjes en de 
Engelse vrouw pompte haar armen met gebalde vuisten van “Yes, we 
got’m” in extase omhoog. Het vogeltje ondertussen, pikte een meel-
wormpje die daar kennelijk als lokkertje door iemand gestrooid was (?) van 
het pad en verdween weer onder de struiken. Gelukkig kwam hij meerdere 
malen terug op het pad of zagen we hem onder de struiken scharrelen; 
soms wipte hij over naar de omhaagde tuin aan de andere zijde van het 
pad, ging daar op een bos takken zitten of kroop wat rond onder een grote 
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donkere struik. Zo doende heb ik hem meerdere keren kunnen zien. Er 
verscheen ook een kat in die tuin maar die werd met een goed geworpen 
stukje hout verjaagd. Stel je voor dat zo’n beest het vogeltje te grazen 
neemt; je moet er niet aan denken. 
 
Het was tegen vieren en het begon al te duisteren en werd het tijd voor me 
de bus weer op te zoeken. Ik sprak nog even met een man die uit 
Antwerpen kwam en die al eerder was komen kijken en het nog eens over 
wilde doen. Maar het opmerkelijkste verhaal vertelde mij een echtpaar, 
overburen van waar het allemaal begonnen was, over een buitenlander die 
met het vliegtuig op Schiphol aankwam, daar een taxi had genomen, bij 
aankomst de chauffeur opdroeg op hem te wachten, foto gemaakt, met 
tien minuten weer terug was, in de auto stapte en terug naar Schiphol. 
Enkele dagen later meldde iemand op facebook die ook was gaan kijken - 
de vogel zat daar nog steeds - van een drietal Zwitsers die even met de 
auto waren gekomen. Je gaat je dan toch wel denken “het moet niet 
gekker worden”. 
 
In de Volkskrant van 11 januari stond onderstaand gedicht van Caspar 
Janssen, columnist, die vaak over natuur schrijft in deze krant. Omdat niet 
ieder VWG lid deze krant leest wil ik dit - in mijn ogen zeer toepasselijke 
stukje - op deze wijze toch onder jullie aandacht brengen. Hierbij gezegd 
dat van Hoogwoud toen nog niets bekend was. 
 
Beethovens Vijfde (Casper Janssen) 
 
En dan, wat zijn vogelaars nog in dit land? 
Zij scheuren van Breskens naar Hoogezand.  
Gewapend met toeters van telescopen, 
Jagen zij op Bergfluiter en Roodkopklauwier  
Storten zich op Grijze Wouw of Vale Gier. 
Hun auto’s slordig in de wegrand geramd 
Lompe laarzen vertrappen de waterkant.  
Zij volgen Roodkeelpieper en Sperweruil 
Schieten Ruigpootbuizerd en Witwangstern  
Een Velduil vliegt zich dood in het wagenpark. 
De vogelaars dragen geen baarden meer. 
Gladgeschoren, in haast, torsen zij hun apparaten 
Zij willen de eerste zijn, zij verzamelen exoten 
En ’s avonds, op internet, tonen zij hun prooien, 
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Hun handelswaar uitgestald, de hoogste bieder wint. 
Geef mij de vogelaar van weleer, 
Die zich behoedzaam in bos of veld begaf, 
Die wachtte, en luisterde en keek, in rust, 
In toewijding noteerde - vier Vink, een Keep - en gedachten had. 
De schemering na een lange zomerdag 
De laatste tonen, stilte, hij bleef gewoon de nacht  
In het donker nog, klonk de Roodborst weer, 
En dan, bij het eerste licht, het ganse blazersorkest  
Hoorde hij Beethovens Vijfde, tatatadah ? 
Oranje stuit, ja de Geelgors, in een haag. 
Geroffel van een Specht, een Fluiter in het bladerdak  
Eenzaam en gelukkig te midden van de vogelpracht. 
 
 
De Lepelaars van Haarlemmer Liede 
 Joop Zuiderwijk 
 
Als men dit stukje leest kan het zijn dat ik niets nieuws vertel zeker niet als 
men beschermer is van Landschap Noord Holland en in het bezit van de 
natuur- en wandelgids “Beleef Noord Holland op zijn mooist” en daar ook 
nog wel eens in kijkt. Voor die anderen dan het volgende. 
 
Ten oosten van Haarlem langs de (oude) Haarlemmerstraatweg  - parallel 
met de A200 - en zo’n kleine kilometer voorbij NS-station Spaarnwoude 
achter het benzinestation, ligt een bosperceeltje in beheer bij LNH dat 
grenst aan het water van de Buiten Liede. Het is niet toegankelijk; bij het 
begin van het bos staat een bankje en een paneel met informatie over de 
historie van het gebied. De moeite waard dit even te lezen. 
 
Maar waarom het hier draait is dat sinds 2004 in de bomen van dit bos een 
kolonie Lepelaars zich heeft gevestigd en hierbij gebruik maakt van oude 
reigernesten. De vogels komen jaarlijks hier terug om te broeden en met 
succes. In de periode april/juni zijn de nesten en jongen vanaf de weg 
goed te bekijken mits de bomen nog niet vol met blad zitten. Ik bezocht 
deze plek verleden jaar eind mei en dat was wat de nesten betreft al te 
laat. Te veel blad maar enkele nesten met vogels erop waren nog min of 
meer door de bladeren te zien. Aan het eind van het bos had ik meer 
geluk. Vanaf het midden van de brug over de Buiten Liede, terugkijkend 
naar de punt van het bos, zaten op een open plek wel zo’n dertig 
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Lepelaars; jongen en ouders die ze voerden. Langs de tegenover liggende 
rietkraag waren twaalf tot vijftien vogels aan het foerageren om vervolgens 
van de ene naar de andere kant te pendelen om wat gevangen was naar 
hun kroost over te brengen. Een mooie belevenis waar ik  een tijdje met 
plezier naar heb staan kijken. Daarna verder gelopen, voorbij de ”Zoete 
Inval”, dan linksaf onder de snelweg door, over de spoorovergang en 
vervolgens evenwijdig aan het spoor terug naar het station. In de polder 
aan deze noordkant van het spoor valt er in het seizoen ook veel moois te 
beleven maar zie daarvoor de pagina’s 134 t/m 137 in de eerder 
genoemde gids.  
 
Een aanrader dus om daar eens te gaan kijken. Desnoods twee keer; eerst 
voor de nesten als er nog weinig blad aan de bomen is, daarna als de 
jongen het nest verlaten hebben. 
 
 
Dagboek Heemskerk, nr. 11 
 Jan Zweeris 
Op de voedertafel 
Het is opvallend dat vogels ook verschillende karakters hebben, net als 
veel andere dieren. Bij de Turkse Tortels, die iedere dag mijn voederplek 
bezoeken kon ik dat goed observeren. Er is een “Durfal”, die als eerste 
aankomt, even de omgeving beschouwt en dan omlaag vliegt naar het 
begeerde voedsel. Dan is er ook een die op een afstandje blijft zitten, al 
rondlopend en kijkend en wachtend, terwijl de anderen al druk aan het 
consumeren zijn.” De Schuchtere”. Als laatste gaat hij/zij aan de bak. Dan 
is er ook nog een “Agressieve“, die steeds maar bezig is met het wegjagen 
van zijn soortgenoten, terwijl er overal graankorrels genoeg liggen. Er is er 
een die ik de ”Schrikse” noem. Steeds weer fladdert het beestje op. Soms 
schrikken de andere vogels er zo van dat ze van de weeromstuit er ook 
van door gaan. Als er dan niks verontrustends is, strijken ze weer neer. De 
“Lakonieke” trekt zich nergens wat van aan. Kijkt even op en gaat rustig 
verder met pikken.  
 
Huismussen 
Het aantal is in de loop der weken verminderd van tien naar zeven. De 
uitkijkpost is meestal de Berk. Vanuit de hoogte en beschermd door de 
takjes wachten ze en speuren de omgeving af of alles veilig is. Mocht er 
tijdens de maaltijd gevaar dreigen of iets ze doet schrikken, dan vluchten 
ze het liefst de Vuurdoorn in. Geen Sperwer die ze daar te grazen kan 
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nemen. De voorkeur etensplekken zijn op de grond te vinden, vooral onder 
de voedertafel tussen de keien en de planten. Goed bekeken. 
 
Merels 
De bessen van de Vuurdoorn zijn in de loop der weken verdwenen in de 
magen van de Merels. Maar ook de voederplek wordt regelmatig bezocht, 
net als de rest van de tuin en de dakgoten van de schuren  en  huizen. 
Huub had een onaangename ervaring met een luid zingende Merel. Op 7 
december zat om halfvier in de morgen een vroege Merel luidkeels vlak bij 
onze slapende Huub te zingen. Hij werd beledigd wakker. Totaal niet 
gecharmeerd van deze muzikale ontboezeming. 
 
De Slechtvalk 
Is er nog wel. Komt alleen maar in de dorpstoren om er te slapen. Deze 
indruk heeft Huub, omdat hij geen plukresten vindt. Af en toe gesignaleerd. 
Aan het eind van het seizoen zal hij zijn bevindingen van de afgelopen drie 
jaar publiceren. 
 
De Ransuilen 
Hebben hun slaapplaatsen nog in De Die. Na het afvallen van de bladeren 
van de Berk, zijn ze verhuisd naar een naburige Conifeer, die meer 
dekking geeft dan een bladerloze loofboom. Overdag moet je zo min 
mogelijk zichtbaar zijn als je een uiltje knapt. 
 
De Roodborst 
Heeft een andere Roodborst duidelijk gemaakt dat zijn territorium in mijn 
tuin en omgeving was gesitueerd. Wegwezen dus. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. De concurrent vluchtte in de Berk. Er ontstond een wilde 
achtervolging tussen de takken door. Als de achtervolgde werd ingehaald, 
ontstond er een wild gevecht, waarbij flink werd gepikt en veertjes in het 
rond vlogen. Tenslotte gaf de indringer het op en koos het roodborsten/ 
hazen-pad. De rust was teruggekeerd in het Roodborsten kamp. 
 
 
Predatie van weidevogels blijft hoog 
 Jan Zweeris 
 
In heel Noord-Holland , maar ook in de rest van Nederland, is er dit 
afgelopen seizoen veel predatie van weidevogels  geweest. Door het 
enorm goede muizenjaar van 2014 hebben de kleine marterachtigen veel 
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nageslacht geproduceerd. Dus dreigt er overal gevaar van Hermelijnen, 
Wezels, Vossen en Bunzings. Door deze piek in de grondpredatoren  zal 
de muizenstand sterk omlaag gaan of al is gegaan. Dat heeft weer 
consequenties voor de marterachtigen. Zij moeten op zoek naar ander 
voedsel. En dat zijn dan eieren en kuikens van de vogels. Van alle kanten 
komen berichten van grootschalige predatie. 
 

 
 

Niet alleen de eerst-genoemde boosdoeners maken zich daaraan schuldig, 
maar ook Zwarte Kraaien en Kauwtjes. Twee van de drie legsels zijn in de 
magen van de vijanden verdwenen. En de weidevogels hebben het al zo 
zwaar met af en toe er nog een slecht reproductie jaar er bij. Heeft 
weidevogelbescherming, zoals we het nu doen, nog wel zin? Het lijkt meer 
op dweilen met de kraan open. Als het natuurlijk evenwicht in de natuur 
zoek is, ontstaan er allerlei verstoringen, die naar ons idee ernstig zijn. 
Maar, de natuur zal op de een of andere manier weer een evenwicht 
proberen te scheppen. Wel ten koste van een aantal soorten, die wij niet 
graag zien verdwijnen. Activiteiten van de mens zijn de belangrijkste 
oorzaak van deze en vele andere crises. We denderen door de natuur als 
Olifanten in een porseleinkast. 
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Er is toch nog wel iets positiefs te melden. Vogelbescherming heeft de 
afgelopen 5 jaar al meer dan 20 zonnepompen kunnen installeren. Deze 
pompen worden gebruikt om plasdras gebieden te laten ontstaan. Deze 
gebieden van onder water gezette stukken weiland trekken in het voorjaar 
veel vogels aan. Grutto’s, Kieviten en Tureluurs doen daar hun voordeel 
mee. Daardoor wordt de negatieve trend enigszins afgeremd. En dit 
allemaal dankzij giften van leden en donateurs. 
 

Gegevens uit de tijdschriften” Vogels” van Vogelbescherming en “Duin en Dijk” van POFF 
 
 

De Turkse Tortel, nog een exoot? 
 Jan Zweeris 
Wat is dan een echte exoot? 
Een dier dat hier is binnengebracht, op de een of andere manier, door 
menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld  de Halsbandparkiet en de Nijlgans. 
Ontsnapt uit kooi of vijver, en kunnen overleven in ons klimaat. De Tortel is 
hier op eigen kracht gekomen. En hoort dus gewoon tot de Nederlandse 
avifauna. Waar komen ze eigenlijk vandaan?  
 

 
 

Turkse Tortel Foto: Cees op den Velde 
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Streptopelia decaocta heeft zich sinds 1950 vanuit ZO-Europa enorm snel  
verspreid over de rest van Europa. Van een zeldzaamheid ruim 50 jaar 
geleden, is het nu een standvogel. Ze komen nu zelfs in IJsland als 
dwaalgast. Het zijn sierlijke duiven, die zich goed thuis voelen in onze 
dorpen en steden. Als je ze goed bekijkt, zijn ze mooi te noemen; kleine 
beige vogeltjes met een zwart-witte ring om de hals. Ook hun uitgespreide 
staartveren bij de landing. Let op de sierlijke witte rand. En niet te vergeten 
het kleine vriendelijk ogende kopje. Ja, ze hebben iets aandoenlijks. Ze 
zijn niet schuw, maar eten niet uit je hand. Houden  benaderingsafstand. 
Net als de Huismussen. In de voortplantingstijd de typische korte 
baltsvluchten met klapperende vleugels omhoog. Vervolgens zeilen ze dan 
omlaag met een beetje lacherig en nasaal kuu, kuu, kuu. Ze nestelen in 
dicht-bebladerde bomen bij onder meer  boerderijen en huizen. Met hun 
eentonig gekoer, koe- koe- koe, lijken ze wel wat op een koekoek. Ze zijn 
familie van de Zomertortel. Ook een Streptopelia, maar  in ons land bijna 
helemaal verdwenen. Deze vogel wordt zwaar bejaagd tijdens de trek door 
het Middellandse Zeegebied. Kan maar beter hier blijven overwinteren, net 
als zijn familielid.  
 
 
Wist je dat ? Deel 4 
 Jan Zweeris 
Vervolg Kleuren 
 
1. veel  vogels bijzonder kleurrijk zijn in vergelijking met zoogdieren 
2. de primaire kleuren rood, oranje en geel in de veren afkomstig zijn 

van de pigmenten, die lipochromen heten 
3. zwart en bruin in de veren afkomstig zijn van melanine, het zwarte 

huidpigment 
4. het in onze huid ook de bruine kleur bepaalt 
5. pigment is een kleurstof, die in huid, haren en veren voorkomt 
6. bepaalde cellen van de huid maken pigment en andere cellen nemen 

het op  
7. als pigment helemaal ontbreekt, spreekt men van albinisme 
8. bij melanisme is er overproductie  Vogels zijn dan roodbruin of 

donkerder dan normaal 
9. secondaire kleuren ontstaan door verstrooiing van het licht door de 

bouw/structuur van de veren 
10. bekeken vanuit verschillende hoeken een vogel hierdoor andere 

kleuren krijgt 
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11. dit heel goed te zien is bij Eksters en Wilde Eenden, van de ene kant 
gezien zwart, uit een andere hoek groen of blauw 

12. in de loop van het seizoen de kleuren bij veel vogels veranderen 
13. Grutto’s in de paar- en broedtijd een oranje bruine borst hebben 
14. Huismus mannen een zwarte keelvlek en Blauwborsten een blauw 

schortje krijgen 
15. Sterns een witte poederglans op de staart en vleugels krijgen en 

Wilde Eenden hun bekende glanzende groene kop 
16. sommige soorten als Vinken en Spreeuwen hun zomerkleed krijgen 

zonder te hoeven ruien 
17. dat komt doordat ze in de nazomer (juli en augustus) nieuwe veren 

hebben gekregen, die hetzelfde zijn als hun zomerkleed, behalve dan 
dat er op ieder veertje een bruin of wit topje zit 

18. tijdens de winter die topjes er af slijten door het vliegen, het zonlicht 
en beschadigingen 

19. het gevolg daarvan is dat ze in de lente een andere kleur hebben 
20. de prachtige metaalkleuren van de voorjaars Spreeuw gewoon  

sleetse veren zijn 
21. dit net zo is bij het fel oranje kopje van het Goudhaantje 
22. die kleuromslag heel plotseling kan plaatsvinden door een speciale 

breuklijn op veel veren  
23. op die manier de Huismus zijn zwarte keelvlek krijgt, de Kneu zijn 

rode gloed en de Vink zijn prachtige verenpak 
24. ook snavels en poten meedoen; de mussensnavel wordt zwart en die 

van de Merel oranje-rood 
25. snavel en poten van de Blauwe Reiger en de Noorse Stern van oranje 

naar diep oranje-rood kleuren 
26. bij veren, meer kleur meestal een pigment kwestie is, door bijv. 

carotenoïde uit het voedsel 
27. bij snavel, teugel (naakte huid tussen snavel en ogen) en poten het 

komt door betere doorbloeding 
28. prachtige veerkleuren ook ontstaan door een aparte structuur van de 

veren, waardoor het licht op een bijzondere manier gebroken wordt in 
allerlei kleuren 

29. vooral paars en groen zichtbaar worden door een combinatie van 
structuur en pigment 

30. op de baartjes van de veren van een Fazantenhaan een dun laagje 
keratine zit (een hoornachtige stof zoals van haren en nagels) 

31. samen met korreltjes melanine allerlei kleur effecten oplevert 
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32. het rood van de fazantenkop door carotenoïden komt; stoffen die ook 
Flamingo’s roze kleuren 

33. albino vogels geen pigment hebben, wit zijn en rode ogen hebben 
34. bij leucisme dit een gebrek aan donkere pigmenten is en de vogels 

dan bleekbruin of deels wit zijn 
35. sommige vogels cosmetica gebruiken om zich aantrekkelijker te 

maken voor het andere geslacht, bijv. de Lepelaar en de Grote 
Zaagbek (Boterbuik) produceren in de broedtijd in de stuitklier een 
gelig vet, waar ze hun borst mee in smeren 

36. een Lammergier rode klei op zijn witte borst smeert 
37. de toch al zo mooie Pestvogel rode puntjes op zijn vleugels heeft, 
38. was-staafjes, en daarom in het Engels Waxwing heet 
39. de Hop met zijn indrukwekkende kuifveranderingen zijn verschillende 

stemmingen laat zien. 
 
Uit het Vogeljaar van 2014 ontleend; artikel van Marcel Boer 

 
 
De Kruisberg-blues 
 Harry Beentjes 
 

Korte impressie van 21 jaar PWN-vrijwilliger 

 
Op weg naar onze nu tweede locatie aan de Kruisbergwei vloog er een 
hommel naast mij, 
ik dacht nog wat gaat die bij mij hard voorbij. 

Aan de westkant van twee wegen die elkaar kruisen,  
zie je links en rechts wat rustieke huizen. 

In een daarvan wonen de Duintjes,  
die wroeten graag in hun tuintjes. 

Het is daar een unieke plek op alle fronten,  
er kan geen vergelijk worden gevonden.  

Het wel en wee wordt daar doorgenomen van roofvogels die komen en 
gaan en nieuw leven laten ontstaan. 

Van de andere bewoners in de rij weten wij vogelaars bijna niets,  
in het voorbijgaan wordt er wel gezwaaid vanaf de fiets. 

Rechts in de Gastboerderij worden onder andere Schotse Hoogland-
burgers gebakken; 
je kan er ook nog een biertje pakken. 
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De PWN-boerderij wordt beheerd door de Logchies Clan  
er lopen krielkippen binnen en buiten de ren. 

Even verder worden er bij de Smitjes potten gebakken,  
maar je kan daar weer geen biertje pakken. 

Ik zag ontelbare insecten die in de bloemrijke weide hun voedsel vonden  
en zwaluwen die daarvan weer bestonden. 

Boomvalken acrobaten in de lucht 
en pakten soms een zwaluw of libel in hun vlucht. 

Toren-, Boomvalk en Sperwer moeten het tegen de Havik afleggen, 
moeten noodgedwongen hun terrein verleggen. 

Aan de rand van de wei bij de oude abelen  
wil de Havik ook nog weleens een jonge Bosuil stelen. 

Een boswachter die langsfietste zei: “Kijken jullie wel uit voor de teek, het 
is een gemeen serpent, 
die velt zelfs de grootste vent.” 

Moederschapen die met een mekkerend drinkbevel hun lammeren riepen, 
van plezier zag je hun staartjes zwiepen. 
De Buizerd, een opportunist, jaagt op een breed aanbod aan prooien, 
kan het goed rooien. 

Twee Zeeuwse paarden, de meest imposante in paardenland,  
lopen rustig grazend door het grasland. 

De Wespendief, een specialist in het vinden van wespen en hommel-
nesten, het broed daarvan is voor hun jongen het beste. 

Schotse Hooglanders komen wij overal in het bosgebied tegen,  
maar zij liggen ook graag op paden en wegen.  

Zo mogen wij al jarenlang getuige zijn van nieuw leven van eten en 
gegeten worden,  
even later lig je zomaar als burger op de borden. 
 
 
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 
 
Er is intussen weer heel wat gebeurd. We hebben ons in De Hoep 
voorbereid op de Nationale Tuinvogeltelling en hier de leuke en 
interessante Vogelquiz van Micha gemaakt, hebben jullie samen met 
Arend de Jong de Bosuilen horen roepen en staat de activiteit “Tekenen 
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van vogels” voor de deur. Van deze laatste activiteit kan net geen verslag 
in deze Winterkoning meer gedaan worden. Dat houden jullie dus tegoed. 
Buiten lijkt de winter maar niet echt te komen (het is nu 8 februari) en zie ik 
zelfs hier en daar de eerste meidoorns al groen kleuren. Het voelt al met al 
zo zacht aan, dat ook de vogels hier een beetje van in de war raken. Zo zie 
ik regelmatig een Tjiftjaf, die het blijkbaar niet nodig heeft gevonden om de 
reis naar Afrika te maken. Het blijft dus opletten geblazen van wat je te 
zien en te horen kunt krijgen. Voor jullie als echte vogelaars is dit niet zo 
moeilijk, want jullie zijn natuurlijk altijd spits en wakker als buiten bent! 
Vandaar “Ga er maar lekker op uit en geniet van het voorjaar!!!” 
 
Excursie “Tuinvogeltelling” -  29 december in de Hoep 

 Sien van Vuuren 
 
Het was een leuke excursie, want we gingen ons voorbereiden voor het 
vogel tellen op 16 en 17 januari. We gingen een rondje lopen met de groep 
en zagen en hoorden heel veel vogels. Bijvoorbeeld (gehoord) Meeuw,  
 

 
 

Foto: Cees Baart 
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Vink, Merel,  Koolmees, Zwarte Kraai en Grauwe Gans (gezien) Kool-
mezen, Zwarte Kraai, Grote Bonte Specht, Roodborst, Vink, Grauwe Gans, 
Winterkoning en een Kauw. Toen we aankwamen bij de plek waar we 
gingen tellen zagen we dat de mensen van de Hoep de hele zak vogelvoer 
omgegooid hadden op één plek. Daarom kwamen er geen vogels.  
 

We gingen terug naar de Hoep. Daar kregen we een snoepje en wat 
drinken. We gingen ook in de Hoep naar de opgezette vogels kijken. Ik 
vond de Kerkuil heel mooi. 
 

Toen we daar mee klaar waren gingen we een quiz doen over vogels. En 
de eerste prijs ging naar Wouter en Gijs! Ze hadden alle vragen goed. Ik 
werd samen met Amber derde van de vier (wij hadden vier vragen goed 
van de tien…). Hierna keken we nog naar een paar filmpjes over de 
Tuinvogeltelling. 
 

 
 

Foto: Cees Baart 
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De Bosuilenexcursie 
 Wouter Wildschut 
 

Toen we afgelopen vrijdag 8 januari achter het station kwamen, stonden 
Jeroen Walta en Arend de Jong ons al op te wachten om met ons in het 
bos naar Bosuilen te gaan zoeken. Om 19:30 uur gingen we het bos in 
(fietsend) en onderweg zei Arend dat de ogen van een uil zelfs kunnen 
inzoomen. Hij vertelde ook dat dat de uilen zelfs zo goed kunnen horen, 
dat ze zelfs muizen onder de sneeuw kunnen horen lopen. We waren 
ongeveer een paar minuten aan het fietsen en Arend die ging het geluid 
van een mannetjes-uil nadoen, maar er kwam geen reactie. 
 

 
 

Foto: Cees Baart 
 

We fietsten verder en hij probeerde het nog eens. We hadden resultaat, 
want we hoorden een andere Bosuil reageren. Even later hoorden wij nog 
een uil reageren. Daarna hoorde we ineens geen uil, maar 2 Vossen ! We 
stopten rond 21:00 uur achter het station van Castricum. We hadden totaal 
6 Bosuilen en twee Vossen gehoord maar geen van beide dieren gezien.
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Overzicht Jongerenexcursies voorjaar – zomer 2016 

Datum* Onderwerp Excursieleiders 

Zo 29 mei Poelboerderij 
Vaarexcursie 
Wormer/Jisperveld 
We gaan met de auto. 

Cees en Jeroen 
 

Juni 
ad hoc 
Allen 

Ringen?? Kerkuilen?? Als deze kans er is, horen 
jullie dit van ons 

Juni 
ad hoc 
 

1. Ringen – Roofvogels 

2. Nachtzwaluwen – 
deze excursie is voor 
de ‘oudere’ 
jeugdleden i.v.m. het 
late tijdstip in de 
avond (vanaf 12 jaar) 

Jeroen + ringers. 
Als deze kans er is, horen 
jullie dit van ons 
Cees, Jeroen, Micha en 
Jan 

* Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op de 2de zondag van de maand. 
 
Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 
De Skor 4/2015 doet verslag van een onderzoekje naar de hoeveelheid 
Zwartkoppen die geteld werden in de maanden september en oktober van 
de jaren 2011-2014 in de Korverskooi. Dit in relatie tot de hoeveelheid 
bessen aan de Amerikaanse Vogelkers. Bij vele natuurbeschermers een 
verguisde, want exotische soort die andere plantensoorten kan overwoe-
keren, maar een favoriete voedselbron voor de Zwartkop. Eind augustus 
worden de bessen rijp. 2011 was een goed bessenjaar en de gevangen 
Zwartkoppen waren dan ook goed vet. In 2014 echter, waren er geen 
bessen en de vogels waren veel minder vet, maar er werden even goed 
veel Zwartkoppen gevangen. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid bessen niet 
alleen bepalend zijn voor de hoeveelheid terug gevangen vogels, want ze 
hebben ook andere voedselbronnen, maar het blijkt dat in een goed 
bessenjaar de vogels langer blijven hangen om op te vetten. In bessen-
arme jaren vliegen ze snel verder. 
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Uit het dorpsblad De Hoornder heeft De Skor een leuk artikel 
overgenomen over een Brandgans bij Den Hoorn, die zich een paar jaar 
geleden heeft aangesloten bij een kudde schapen. Hij wordt al het 
Brandschaap genoemd. Elk jaar werpt hij zich op als hoeder van de 
pasgeboren lammeren. Hij verdedigt ze met verve als je te dichtbij komt. 
Het eerste jaar werd hij geaccepteerd door het moeder-schaap. De 
volgende jaren niet meer zo, maar hij blijft bij de kudde. 
 

De Skor 5/2015 doet verslag van tellingen van de Tafeleend van 1980 tot 
2014 op Texel. Pas sinds de jaren '60 van de vorige eeuw broedt hij op 
Texel. Het meest talrijk op het eiland is hij in oktober en november. Het 
aantal fluctueert nogal sterk per gebied en per jaar, in de winter. Over het 
algemeen neemt hij in aantal af in heel Noordwest Europa. In Nederland 
komt hij het meest voor in het Zuidelijke IJsselmeergebied. Hij heeft door 
de jaren heen zijn hoofdvoedsel aangepast. Vroeger at hij voornamelijk 
Driehoeksmosselen in het IJsselmeer. Maar doordat er minder fosfaat 
wordt aangevoerd, zijn er veel minder Driehoeksmosselen. De Quagga 
mossel, ook een exoot, is nu veel meer aanwezig, maar die wordt niet 
graag gegeten. De Tafeleend eet nu voornamelijk waterplanten, die vooral 
ruim aanwezig zijn in de Gouwzee, en waterinsecten en hun larven, kleine 
kreeftjes en visjes. Hij duikt en grondelt ernaar. 
 

In 1970 waren er wel 116 paar Oeverzwaluwen op Texel, maar in 1970 
nog maar 10 bij Oudeschild. Alle steile slootkanten waren schuin geworden 
of gemaakt, waardoor ze er niet meer konden broeden. Reden om in 1993 
bij Minkewaal een stenen wand te maken van B2 blokken. De wand stortte 
echter in. Een nieuwe wand van gewapende betonelementen hield het wel. 
In 2013 nam het aantal Oeverzwaluwen weer toe, mede doordat de randen 
van uitsparingen waren opgeruwd, zodat de vogels meer houvast hadden 
bij hun graafwerk. In 2014 echter, werden er veel jongen opgegeten door 
een groepje Kauwen. Door drie draden te spannen boven de wand, 
maakten de natuurbeschermers daar een eind aan. Elk jaar worden de 
uitgegraven broedpijpen weer volgestopt met leemhoudend zand, want 
Oeverzwaluwen willen alleen nestelen in zelf uitgegraven, verse broed-
pijpen. Ze zitten nu ook bij De Oostkaap, in de steile wanden van een lege 
silograskuil, en op de golfbaan bij De Cocksdorp. In totaal zitten er nu 66 
paar op Texel. 
 

In De Kleine Alk 4/2015  schrijft Cees Roselaar over 50 jaar eigen roof-
vogeltellingen in Noord-Holland. Sinds 1962 heeft hij zijn vogel waar-
nemingen van dag tot dag opgetekend, wandelend of fietsend in het veld, 
vanuit de trein of vanuit huis. 
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In de jaren '60 werden roofvogels zwaar vervolgd door gif in graan-
bouwgebieden, maar vooral door jachtopzieners met het geweer. In de 
vroege jaren '60 nam het aantal Bruine Kiekendieven in de Flevopolders 
sterk toe, doordat er in het pas drooggelegde land veel rietvelden waren 
ontstaan. Toen die gebieden steeds meer in cultuur gebracht werden, 
moesten de vogels uitwijken naar elders en dat verklaart mede hun sterke 
toename in Noord-Holland in 1982-83. Daarna nam hun aantal weer 
geleidelijk af. Behalve in 2002 en 2003, waarschijnlijk door de import van 
grote grazers in de Oostvaardersplassen? In 1970 kwamen Buizerds heel 
weinig voor! Pas vanaf ca. 1987 broedt hij in de duinen van Noord-Holland 
en wordt echt talrijk vanaf 1998. In de jaren '60 waren er nog veel open 
pluimveehouderijen. De kippen liepen los op het erf. Ook in de duinen 
waren een paar van die bedrijven. De boeren en de jachtopzieners 
schoten de Buizerds in groten getale af. Totdat men overging op gesloten 
pluimveehouderijen en legbatterijen. Toen vormden de Buizerds geen 
bedreiging meer. 
 
Na de aanleg van een nieuwe duinenrij voor de Hondsbossche Zeewering 
was men bang voor verslechtering van de leefkwaliteit voor vogels in De 
Putten. Begin augustus vorig jaar zijn De Putten door Natuurmonumenten 
opgeknapt d.m.v. uitbaggeren en de aanleg van drie nieuwe schelpen-
eilanden. De bagger is verwerkt in geotextiele tubes, waarmee eilandjes 
worden hersteld en uitgebreid. De waterkwaliteit wordt beter, Palingbrood 
en Ruppia, belangrijk voedsel voor vogels, is niet meer bedreigd en 
schrikdraad moet Vossen tegenhouden. Men hoopt dat de Grote Stern er 
dit jaar komt broeden. Eén leuke vogel is al waargenomen, n.l. een adulte 
Siberische Strandloper. 
 
Het Vogeljaar 4/2014. Aflevering 6 uit de serie “Wat maakt vogels zo 
interessant?” gaat over alles wat er komt kijken bij de voortplanting van 
vogels. Enkele opmerkelijke feiten.  
Bij Huismussen zijn de testes in de winter zo klein als een speldenknop, 
maar tijdens de balts zwellen ze op tot het formaat van een witte boon. 
Ook de eileiders van de vrouwtjes zwellen flink op.  
Sommige Auerhanen krijgen tijdens de balts zoveel testosteron in hun 
bloed, dat ze alles bespringen, tot mensen, paarden en auto's aan toe. 
Beide geslachten Pimpelmezen gaan vaak vreemd. De vrouwtjes leggen 
dan meer eieren. De "bastaard" eieren het eerst. Soms hebben ze zoveel 
eieren, dat ze er enkele in het nest van de buurvrouw deponeren, zgn. 
broedparasitisme. 
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Homoseksualiteit komt tussen 5 en 10 procent van alle vogels voor, vooral 
in kolonies. Veel soorten zeevogels, b.v. Pinguins en Albatrossen, hebben 
lesbische paren die samen de jongen grootbrengen, vaak bij een tekort 
aan mannetjes.  
Een Amerikaanse Rode Kardinaal kan aan de ene helft van zijn lichaam 
mannelijk zijn, in kleur en in geslachtsorganen, en aan de andere kant 
vrouwelijk. De grens tussen die kenmerken loopt precies langs de 
lichaams-as van kop tot staart. Dit komt ook wel voor bij kreeften en 
insecten. 
Polygynie, het hebben van meerdere vrouwtjes door 1 mannetje, komt 
voor waar veel voedsel is en waar het vrouwtje de jongen alleen kan 
opvoeden, b.v. bij de Roerdomp en de Bruine Kiekendief. Polyandrie, dus 
het hebben van meerdere mannetjes, komt minder voor, b.v. bij 
Franjepoten. 
Ganzenmannen helpen bij de zorg voor de jongen. Onderling worden 
ganzenkuikens wel geadopteerd en eieren worden wel in elkaars nest 
gelegd. Eénjarige jongen kunnen terugkomen om hun ouders bij te staan 
in de zorg voor het volgende nest. Alleenstaande een-jarigen kunnen zich 
aansluiten bij paren zonder jongen, waardoor beide partijen stijgen in de 
hiërarchie. 
 
Vogels+ 4/2015. Deze stopt met de uitgave. Het werd te duur in relatie tot 
het aantal lezers. Ze gaan meer publiceren op internet. 
In 2014 en 2015 heerste er een muizenplaag in Friesland. Goed voor 
Roofvogels, Zilverreigers en aaseters, maar indirect slecht voor de Grutto. 
T.b.v. de intensieve veehouderij wordt er velden vol raaigras aangeplant. 
Goed eiwitrijk voedsel voor het vee, maar de wortels zijn een delicatesse 
voor Veldmuizen en het gras wordt graag door Ganzen gegeten. Maar 
voor insecten is te weinig voedsel, waardoor weidevogels het nakijken 
hebben. In het kielzog van de roofvogels komen de Vossen en b.v. 
Hermelijnen, die weidevogeljongen ook niet versmaden. Veldmuizen zijn 
verwant aan Hamsters en Lemmingen. Eens in de 4 à 5 jaar explodeert 
hun populatie, als alle factoren gunstig zijn. De boer kan er zelf wat aan 
doen door meer variatie in grassoorten aan te brengen op zijn land, en 
door 's winters en in het vroege voorjaar zijn waterpeil niet te laag te 
zetten. Maar te hoog is ook niet goed. Graswortels zijn gemiddeld 80 cm 
lang. Bij een te hoog waterpeil sterven de wortels af tot zo'n 40 cm. Dat is 
niet wenselijk, want als hij daarna zijn waterpeil steeds op 40 cm onder het 
maaiveld moet houden, kan hij niet meer werken met zware machines. 
 



De Winterkoning 51 (2) 34 

In de Fitis van het vorige jaar werd geschreven over de te intensieve 
begrazing van de Waterleidingduinen, die de diversiteit van planten en 
insecten geen goed doet. In nummer 4 van 2015 wordt verteld dat 
Waternet het aantal schapen en runderen in het gebied gaat verminderen. 
De herder met zijn schaapskudde wordt dit jaar niet ingehuurd. 
Daarentegen wordt er wel een schaapskudde ingezet in het Wandelbos 
Groenendal bij Heemstede, in het zuidelijke, hondenvrije en meest 
vogelrijke deel. Ook het bos wordt er gedund. 
 

Op 8 november jl. werd boven IJmuiden voor het eerst in het werkgebied 
een Vale Gierzwaluw gespot. Hij is goed gefotografeerd en onmiskenbaar. 
 

In De Glip, aan de Fazantenlaan, heeft Peter den Elzen al 25 jaar een 
Ooievaarsnest. In 2005 vloog daar het eerste jong uit en sindsdien zijn er 
21 uitgevlogen. In 2010 kwam na de paring het mannetje niet meer 
opdagen. Verongelukt? Omdat een vrouwtje Ooievaar een nest niet alleen 
kan uitbroeden zonder gevoerd te worden door het mannetje, kreeg Den 
Elzen van Milieupolitie toestemming om haar eieren weg te halen. Dan zou 
ze niet verhongeren en volgend jaar weer een legsel kunnen produceren. 
In Bennebroek zat ook een paartje Ooievaars. Op een avond zag Den 
Elzen dat vrouwtje daar in gevecht met een ander stel Ooievaars. Korte tijd 
later had zijn vrouwtje Ooievaar aan de Fazantenlaan weer een partner! Ze 
heeft met hem gepaard en weer eieren gelegd, die echter niet meer 
uitkwamen omdat het te laat in het jaar was. Maar ze zijn nu nog steeds 
samen. De buurt is erg betrokken bij hun Ooievaars. Het ringen van de 
jongen is elk jaar een feestelijke gebeurtenis in de wijk. 
 

 
Van de voorzitter 

Hans Stapersma 
 
De slag om het Strand van Castricum, (voorlopig) slot 
 

Zeer recent heeft het Bestuur besloten af te zien van het doorzetten van 
Hoger Beroep inzake ons verzet tegen het verlenen van een omgevings- 
vergunning herbouw Strand 10 als een hotel op het strand-plateau van 
Castricum. Daarmee komt er een (voorlopig) einde aan ons verzet tegen 
de onzalige plannen van de vorige Gemeenteraad en het toenmalige 
college van B&W en de strandondernemers. We zijn destijds gedwongen 
geweest om de gang naar de rechter te maken omdat er bij alle 
plannenmakerij geen enkele consulatie vooraf was geweest met 
natuurbeschermingsorganisaties zoals de Vogelwerkgroep. Een gang naar 
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de rechter betekent overigens niets meer en niets minder dan dat de 
voorgestelde plannen en veranderingen getoetst worden aan de wetten 
van dit land; dit staat iedere belanghebbende te allen tijde vrij, dus ook de 
Vogelwerkgroep. Dat we dit ook terecht hebben gedaan moge blijken uit 
het feit dat we in alle drie gevoerde procedures in elk geval deels gelijk 
hebben gekregen en dat we daarom ook in geen van de gevallen de 
proceskosten hebben hoeven te dragen. We realiseren ons dat de 
procedures tijd hebben gekost en we hebben begrip voor eventuele 
frustraties bij ondernemers en Gemeente. Dat eea lang heeft geduurd ligt 
echter niet aan ons maar aan de normale gang van zaken in het proces 
van zo’n rechtsgang maar ook vooral aan het feit dat de Gemeente van de 
rechter haar huiswerk deels moest overmaken. We betreuren het dat in 
diverse publicaties in de pers door ondernemers en helaas ook Gemeente 
het beeld geschetst is dat dit alles aan de VWG lag – niets is minder waar ! 
We hebben overwogen hier weer via diezelfde pers tegenin te gaan maar 
we hebben daar bewust van afgezien omdat dat veel negatieve energie 
zou kosten en het resultaat toch waarschijnlijk mager zou zijn. Vooruit 
kijkend, er zijn inmiddels weer nieuwe strandplannen aangekondigd; we 
zijn heel benieuwd of we nu wel tijdig betrokken worden bij de discussies 
daarover zodat niet opnieuw een gang naar de rechter nodig zal zijn! 
 

Smienten in Noord- en Zuid-Holland 
 

Eind 2014, begin 2015 heeft de SVN, de vertegenwoordiger van alle 
Vogelwerkgroepen op provinciaal niveau, zich samen met onder andere 
Vogelbescherming Nederland (VBN) succesvol verzet tegen een door de 
Provincie verleende ontheffing van de Flora&Fauna-wet om Smienten te 
mogen schieten vanwege vermeende landbouwschade in de winter. Tot 
onze verbazing heeft de Provincie Noord-Holland echter totaal onverwacht 
eind november 2015 een nieuwe ontheffing afgegeven op vrijwel dezelfde 
gronden en met een voorbijgaan aan diverse adviezen van hun eigen 
Provinciale Hoor- en Adviescommissie ! Dit noopte SVN, VBN en Fauna-
bescherming tot een nieuwe gang naar de rechter, die ons geheel 
voorspelbaar opnieuw in het gelijk stelde en de ontheffing opschortte tot na 
het afronden van de reguliere bezwaarprocedures; dus sinds 7 januari van 
dit jaar mogen er geen Smienten meer geschoten worden in Noord-
Holland. Ter zitting bleek helaas wel dat dit inmiddels voor 799 Smienten 
te laat was, het trieste resultaat van ruim een maand schieten terwijl de 
bezwaarprocedures liepen. Vervolgens heeft schrijver dezes zich ook 
bemoeid met een door Vogelbescherming aangespannen sterk 
vergelijkbare zaak in Zuid-Holland, die we recent ook gewonnen hebben ! 
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Op dit moment dus vooral goed nieuws: door deze acties in twee 
provincies zijn ca.130.000 Smienten een schot hagel bespaard gebleven ! 
We moeten echter nog door de verdere bezwaarprocedures heen waarna 
de Provincies alle adviezen ook weer gewoon kunnen negeren. Kortom, 
we blijven werk houden aan het bestrijden van de Provincie die juist de 
hoeder van de Flora&Fauna-wet zou moeten zijn en die haar grote 
verantwoordelijkheid met name inzake de Smient zou moeten nemen; 
immers, ca 40% van de al jaren afnemende Nederlandse Smienten-
winterpopulatie verblijft in Noord-Holland ! 
 

Vacatures – een oproep ! 
 

Er zijn recent onverwacht een paar vacatures ontstaan betreffende diverse 
activiteiten. We zoeken een opvolger voor Cees Baart in het Bestuur. Ook 
zoeken we opvolgers voor Rene Mastwijk en Jos Vroege in de commissie 
Ruimtelijke Ordening; voor deze commissie kunnen we overigens bijna niet 
teveel vertegenwoordigers hebben ! Tot slot heeft Gees Göhl aangegeven 
na vele jaren trouwe dienst de ledenadministratie en de gereed-making 
van de Winterkoning voor distributie en verzending, aan een opvolger te 
willen overdragen. Aanmelding en/of informatie bij Hans Stapersma (06-
22684313). Wie-o-wie ?? 
 
 
Waarnemingen in het werkgebied 
 Leo Heemskerk 
 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 oktober t/m 31 
december 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 
31 okt 1 adult winterkleed IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman 
7 nov 2 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
9 nov 1 adult winterkleed Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg 
11 nov 1 Castricum - Strand / Noordzee Mark Res 
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IJsduiker 
26 nov 1->N Castricum aan Zee (zeetrek) Guido Keijl Zomerkleed 
Roodhalsfuut 
29 okt 1 Noordzee - t.h.v. Noord Holland Lonnie Bregman 
8 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman, Lonnie 
Bregman en Ruud Altenburg 
8 nov 1 ->Z IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre 
11 nov 2 ->Z NHD - Terrein Castricum Mark Res 
5 dec 1 ->ZW IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman 
Geoorde Fuut 
1 dec 1 winterkleed IJmuiden - Havens & Sluizen Hubert Kivit 
Noordse Stormvogel 
19 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
 

 
 

Grote Aalscholver            Foto: Eric Menkveld 
 

Grauwe Pijlstormvogel 
9 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
11 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
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13 nov 2 ->Z IJmuiden – Noordpier  Eddy Nieuwstraten Op nog geen 150m 
15 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Henk Levering, Mark Res  
19 nov 1 ->N IJmuiden - Noordzee Harm Jan Kiewiet  
Stormvogeltje 
13 nov 1 IJmuiden - Noordpier E. Nieuwstraten Ca 3 min. tp. Afstand ca 
75- 200m. Laag over water met snelle vleugelslag. Witte band onder-
vleugels gezien. Even samen met Vaaltje! Eerst langzaam ->Z, later noord. 
Vaal Stormvogeltje 
13 nov 1 ->Z IJmuiden - Noordpier Eddy Nieuwstraten  
14 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot  
15 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
18 nov 1 ->ZW IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre  
19 nov 5 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman, 8:30 - 11:30  
29 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman 9.35-11.35 
Grote Aalscholver 
9 dec 3 IJmuiden - Havens & Sluizen Rob van Bemmelen 
12 dec 1 adult IJmuiden - Forteiland Rik van der Starre 
16 dec 3 IJmuiden - Havens & Sluizen Rob van Bemmelen 
17 dec 2 adult IJmuiden - Havens & Sluizen Eric Menkveld 
20 dec 2 IJmuiden - Forteiland Rik van der Starre 
Kuifaalscholver 
Vanaf 28 november t/m eind 2015 1 soms 2 vogels Havens IJmuiden 
Roerdomp 
13 nov 1 NHD - Hoefijzermeer J.P. Zuiderwijk 
25 nov 1 adult NHD - Hoefijzermeer H E Wondergem 
2 dec 1 NHD - Hoefijzermeer Jan van Leeuwen 
4 dec 1 opvliegend NHD - Hoefijzermeer Renie van der Werf 
11 dec 1 NHD - Terrein Castricum Mark Res 
13 dec 1 adult NHD - Hoefijzermeer Edwin Kerssens 
15 dec 1 overvliegend NHD - Hoefijzermeer Renie van der Werf 
25 dec 1 NHD - Hoefijzermeer Hans Kuperus 
30 dec 1 NHD - Hoefijzermeer Piet Hollenberg 
Kleine Zilverreiger 
9 okt 1 Limmerpolder Dick Dekker Zwarte snavel, zwarte poten 
Grote Zilverreiger 
Gehele periode gezien. 102 waarnemingen zijn ingevoerd. Op 27 dec 
werden 6 vogels geteld op de slaapplaats. (Uitgeest - Limmergat) 
Zwarte Ibis 
6 nov 1 Uitgeestermeer Kees de Jager Liep op de binnenste beschoeiing.  
8 nov 1 Uitgeestermeer Kees de Jager, Ingmar van der Brugge  
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Kleine Zwaan 
22 nov 10 ->ZW IJmuiden - Noordpier Ruud Altenburg  
9 dec 6 ->ZW Wijk a Zee - duin&strand - Reyndersweg H. Groot 4 ad/2 onv 
Wilde Zwaan 
13 dec 2 NHD - Infiltratiegebied Renie van der Werf  
15 dec 1 NHD - Infiltratiegebied Renie van der Werf  
19 dec 4 NHD - Hoefijzermeer Remco Oosterlaar 3 adult 1juv 
20 dec 4 overvliegend NHD - Infiltratiegebied Remco Oosterlaar 3ad 1juv 
30 dec 3 ->ZW NHD - Hoefijzermeer Aaron Meijer  
Toendrarietgans 
11 okt 5 ->ZW NHD - Vogelduin Hans Schekkerman  
11 okt 5 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot,Ruud Altenburg 
11 okt 5 ->Z NHD - Terrein Bakkum Marian van Leeuwen  
2 nov 10 ->Z Castricum aan Zee Mark Res  
3 nov 2 Uitgeest (gemeente) Els Velzing  
8 nov 1 Waterberging Noorderveld R. Altenburg In groep Grauwe Gans 
21 nov 25 ->N Castricum aan Zee Hans Groot  
30 dec 2 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
Rotgans 
5 dec 25 Akersloot - Hempolder Ruud van Putten  
29 dec 1 NHD - Zweefvliegveld Rienk Slings zwartbuik 
Mandarijneend 
22 okt 3 NHD - Karpervijver Wil Sopjes 
Krooneend 
2 nov 12 IJm. - Noordpier W. Olbers, H. Boomsma Kort t.p. 8 man/4 vrouw 
3 nov 4 NHD - Infiltratiegebied Lonnie Bregman 2 Vrouw 2 Man  
Topper 
2 nov 2 man ->N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
2 nov 2 juveniel NHD - Karpervijver Jan van Leeuwen  
6 nov 1 eerste winter NHD - Terrein Bakkum CS Roselaar met twee 
Kuifeenden ter vergelijking. Met dank aan Arjan voor de tip 
IJseend 
25 okt 1 man ->N IJmuiden - Zuidpier William Price 
23 nov 1 ->N IJmuiden - Noordpier Hans Semeins 
Grote Zee-eend 
25 okt 2 vrouw ->Z IJmuiden - Noordzee Nico Hopman 
2 nov 12 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res 
3 nov 6 Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
4 nov 1 ->Z Noordzee - t.h.v. Noord Holland Lonnie Bregman 
7 nov 3 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
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9 nov 1 Castricum - Strand / Noordzee Mark Res 
10 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
11 nov 2 Castricum - Strand / Noordzee Mark Res 
12 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
14 nov 4 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot 
Middelste Zaagbek 
4 okt 1 vrouw IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre 
11 okt 1 vrouw ->N Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Rob van Bemmelen 
25 okt 3 ->N Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Nico Hopman 
31 okt 1 vrouw IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman 
1 nov 1 IJmuiden - Zuidpier Tinus Butter  
2 nov 3 vrouw ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res 
7 nov 1 man IJmuiden - Noordpier Arno Piek 
16 nov 1 vrouw IJmuiden - Noordpier Willem Olbers, Pim Julsing 
18 nov 35 ->Z IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre 
18 nov 1 vrouw Noordzeekanaal Rik van der Starre 
19 nov 5 vrouw ->Z Wijk aan Zee - zeereep en strand Harm Jan Kiewiet 
22 nov 3 ->N Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Nico Hopman 
23 nov 1 IJmuiden - Zuidpier Shirley O'Brien 
Blauwe Kiekendief 
5 okt 1 juveniel ->Z IJmuiden - Zuidpier Shirley O'Brien  
10 okt 1 vrouw NHD - Reggers Hans Schekkerman  
10 okt 1 vrouw NHD - Hazenduin Remco Oosterlaar  
10 okt 1 eerste kj NHD - Vogelduin R. Altenburg, H.Schekkerman  
12 okt 1 ->Z NHD - Zuidernollen Mark Res  
18 okt 1 vrouw ->ZW NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
18 okt 1 ->N NHD - Centrale Vlak e.o. Sander Schagen Vrouwkleed 
24 okt 1 ->NO NHD - Terrein Bakkum Hans Schekkerman  
26 okt 1 ->ZW NHD - Centrale Vlak e.o. Eric Menkveld  
27 okt 1 NHD - Terrein Heemskerk A.T. Dekker  
27 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Lonnie Bregman  
28 okt 1 vrouw overvliegend NHD - Hoefijzermeer Renie van der Werf  
22 nov 1 man adult ->O NHD - Centrale Vlak e.o. Bart Korf  
Havik 
Verschillende exemplaren. Op 13 nov had Luc Knijnsberg drie Haviken 
achter elkaar aanjagend. ! man en 2 vrouwen 
Ruigpootbuizerd 
2 nov 1 vrouw adult winterkleed Castricum aan Zee Mark Res Langzaam 
fraai laag overvliegend en tussendoor regelmatig biddend. Hierdoor alle 
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kenmerken zoals buik en okselvlekken met opvallend witte staart basis en 
groter voorkomen dan Buizerd duidelijk kunnen waarnemen. 
Smelleken 
3 okt 1 NHD - De Hoge Toren Piet Hollenberg , M. van Leeuwen, R. v/d 
Werf, H. Kuperus Even aanwezig op heuveltop, vloog later door naar ZW 
4 okt 1 Beverwijk - Zeestraat N.C. van de Water  
4 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg 7.30-11.00 
4 okt 1 ->Z NHD - Zuidernollen Leo Heemskerk  
18 okt 1 NHD - Reggers Remco Oosterlaar  
24 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman  
27 okt 1 vrouw adult NHD - Centrale Vlak e.o. Simon van der Meer  
9 nov 1 vrouw ->Z Cas. - Strand/Noordzee Mark Res tijdens zeetrek telling 
22 nov 1 ->N IJmuiden - Noordpier W. Olbers, Ruud Altenburg, Mark Res  
18 dec 1 vrouw ->W Akersloot - Groot en Klein Dorregeest e.o. C. de Vries  
Slechtvalk 
32x gemeld in verschillende deelgebieden. 
Patrijs 
3 okt 7 adult winterkleed Egmond-Binnen - Broekakkers Cees Baart  
4 okt 6 Egmond-Binnen - Broekakkers Luud Baas vervolgens opvliegend 
4 okt 5 Heiloo - Sammerpolder Pascal Stroeken  
11 okt 5 opvliegend Wijk a Zee - duin&strand - Reyndersweg J. de Jong, 
Remco Jousma  
14 okt 3 Bergen (NH) (gemeente) Cees Baart  
26 okt 6 Egmond-Binnen – Broekakkers Tim Zutt  
6 nov 5 IJmuiden - Havens & Sluizen Ferry van der Lans  
Morinelplevier 
17 okt 1 ->N Castricum aan Zee Hans Schekkerman Vrijwel zeker 
opvliegend vanaf parkeerplaats. 
2 dec 1 eerste najaar opvliegend Uitgeest - De Oude Venne Cees de Vries  
Drieteenstrandloper 
Vanaf 24 oktober in totaal 33x gemeld op het strand.  
Paarse Strandloper 
7 nov 1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
Gehele periode aanwezig op de Noordpier 
Kemphaan 
Gehele periode aanwezig  
Bokje 
4 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Hans Schekkerman  
11 okt 1 Castricum - Castricummerpolder Cees de Vries  
24 nov 1 opvliegend NHD - Terrein Bakkum Natasja Nachbar  
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30 nov 1 vondst (dood) Akersloot - Hempolder Onno Steendam Werd 
gepakt door vrouwtje sperwer en terplekke opgegeten. 
24 dec 1 opvliegend NHD - Soeckebacker Luc Knijnsberg Uit droog duin 
Houtsnip 
33 waarnemingen vooral uit de duinen. 
Rosse Grutto 
25 nov 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Rik van der Starre 
Zwarte Ruiter 
10 okt 1 Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg 
17 okt 1 ->Z NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker 
25 okt 1 ->Z NHD - Centrale Vlak e.o. Guido Keijl 
25 okt 1 Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
26 okt 1 winterkleed Waterberging Noorderveld Rienk Slings 
Witgat 
18 okt 1 opvliegend Limmerpolder P v.d. Heijdt 
3 nov 1 adult IJmuiden - Havens & Sluizen Merijn Loeve 
26 nov 1 Uitgeest - Dorregeesterpolder Hans Schekkerman 
3 dec 1 adult winterkleed Egmond-Binnen Cees Baart 
Rosse Franjepoot 
13 nov 3->Z Castricum aan Zee (zeetrek) Guido Keijl  
18 nov 1 IJmuiden - Noordpier Rik van der Starre Liet zich mooi zien maar 
door hoge golfslag moeilijk te fotograferen. Bleef beetje hangen 
boven/tussen de golven langzaam vliegend richting einde pier/west. 
22 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman Op ca 
400m. Grijze strandloper, leek iets groter dan Drieteen, langzamere, 
zwenkende vlucht tegen wind in, contrast grijze rug donkere vleugel (met 
streepje); leek op gegeven moment te landen. 
Middelste Jager 
14 nov 1 adult ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot 
15 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Henk Levering 
29 nov 1 1e najaar ->N Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman 
Kleine Jager 
25 okt 1 juveniel ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot lichte fase 
4 nov 1 NHD - Terrein Cas. L. Bregman Zwaar versleten ad lichte fase  
5 nov 1 ad NHD - Terrein Castricum L. Bregman Zelfde exemplaar als 4/11  
10 nov 2 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
21 nov 1 eerste najaar ->N Cas. - Strand / Noordzee H. Groot lichte fase 
25 nov 2->Z 1e winter overvliegend IJm.-Pieren/Noordzee R. v/d Starre  
29 nov 2 1e najaar ->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
31 dec 1 IJmuiden - Pieren / Noordzee Kees de Jager  
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Grote Jager 
3 okt 1 adult overvliegend IJmuiden - Noordpier Margo Oosterveen 
3 okt 1 juveniel ->Z IJmuiden - Pieren / Noordzee H. Nibbering 
7 okt 1 ->NO IJmuiden - Zuidpier Rutger Rotscheid 
24 okt 1 IJmuiden - Pieren / Noordzee Willem Olbers 
19 nov 1 ->N en 2 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
20 nov 1e kj ->Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman, Henk 
Levering, Mark Res 
Dwergmeeuw 
14 nov 1 IJmuiden - Noordpier Nico Hopman  
18 nov 1 IJmuiden - Pieren / Noordzee Arno Piek  
18 nov 4 IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre 
19 nov 2 ad ->Z en 1 ad ->N Castricum - Strand / Noordzee L. Bregman  
19 nov 5 overvliegend IJmuiden - Noordpier Harm Jan Kiewiet  
25 nov 12 overvliegend IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik v/d Starre waar-
onder 9 adult en 3 juv. 5 dec 2 adult IJmuiden - Noordpier H. Schekkerman  
12 dec 2 adult winterkleed IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre 
31 dec 1 ->W IJmuiden - Noordpier Rutger Rotscheid  
Geelpootmeeuw 
14 okt 1 NHD - Terrein Heemskerk P.J. Tichelaar 
Pontische Meeuw 
11 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Rob van Bemmelen  
13 okt 5 NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg In groep van nog geen 
100 grote meeuwen, 2 eerste kj, 1 ad winterkleed, 1 subad en 1 tweede kj 
3 nov 1 eerste winter NHD - Terrein Cas. L. Bregman ging op strand zitten 
7 nov 2 eerste winter NHD - Terrein Castricum Lonnie Bregman  
12 nov 1 NHD - Terrein Heemskerk Mark Res  
25 nov 1 eerste winter ->ZO IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der 
Starre richting strand Zuidpier. 
Grote Burgemeester 
2 dec 1 eerste winter IJmuiden - Noordpier Hans Groot Achter kotter 
5 dec 1 eerste kalenderjaar IJmuiden - Noordpier H. Schekkerman Enkele 
minuten samen met 5-10 grote mantels pogend een Aalscholver een grote 
vis te ontfutselen, wat niet lukte. Daarna tot 10.15u niet meer gezien 
19 dec 1 eerste winter IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman Kwam 
ineens midden op de pier zitten. Vloog kort daarna op richting de punt van 
de pier en ging daar op een blok zitten. 
20 dec 1 eerste winter IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre 
leuke plek! Zat tp op steiger maar vloog helaas op (net als de groep van 
ca. 30 Zilvermeeuwen) toen ik uit de auto stapte om mijn fotocamera te 
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pakken. Vloog daarna in Zuid/westelijke richting naar IJmuiden. Ook 
gemeld door Arno Piek en Hans Schekkerman  
Noordse Stern 
7 okt 1 IJmuiden - Noordpier Hans Tessel 
Alk/Zeekoet  
8 dec 389->Z 12->N Castricum aan Zee (zeetrek) – Mark Res 
9 dec 406->Z 16->N Castricum aan Zee (zeetrek) – Mark Res 
Zeekoet 
25 okt 2 ->N Noordzee - t.h.v. Noord Holland Micha de Heus 
3 nov 2 winterkleed Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman 
9 nov 2 ->N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg 
31 okt, 4,7,22,25,26 nov en 2,12,19,20,28 en 31 dec IJmuiden - Noordpier 
Alk 
4 okt 2 adult winterkleed IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman 2kj+ 
vogels, met wit snavelbandje, actief duikend bij stroomnaad. 
31 okt 1 IJmuiden - Pieren / Noordzee Hans Schekkerman  
2 nov 1 Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
7 nov 10 ->Z IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman 20 minuten dichtbij 
langsvliegende AZ-en bekeken: alk 4+3+3, zeekoet 1. 
9 nov 4 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
19 nov 1 ->Z IJmuiden - Noordzee Harm Jan Kiewiet  
21 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot  
22 nov 1 IJmuiden - Noordpier Willem Olbers  
25 nov 5 overvliegend IJmuiden - Pieren / Noordzee Rik van der Starre  
Kleine Alk 
14 nov 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Hans Groot  
19 nov 1 ->ZO NHD - Infiltratiegebied Lonnie Bregman Richting 
Hoefijzermeer. Daar nog gezocht maar niet teruggevonden. 
22 nov 1 ->N IJmuiden - Noordzee Rob Bekebrede  
22 nov 1 Castricum - Strand/Noordzee H. Schekkerman Kwam vlak achter 
de branding aanvliegen uit Z en landde om uitgebreid te gaan poetsen. 
23 nov 1 IJm.-Noordpier H. Semeins Over Noordpier, landde in havenkom. 
12-dec 1 ->ZW IJm. - Noordpier R. v/d Starre vlak langs de pier (+/- 50 m). 
Kleine gedrongen alk met korte snavel, snellere vlucht dan Alk of Zeekoet. 
zelfs witte vlek voor oog was in vlucht nog te zien! Papegaaiduiker 
22 nov 1 ->N IJmuiden - Noordzee Rob Bekebrede compacter dan 
alk/zeek; groter dan kl.alk; grijs gezicht. 
Halsbandparkiet 
49 waarnemingen. Groep van 14 vogels in Beverwijk gezien op 9-okt.  
9 okt 36 ->ZW Uitgeest Ruud Altenburg 
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Kerkuil 
29 nov 1 Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal Na 12 jaar succesvol 
broeden dit jaar geen uilen aanwezig. Nu weer één terug in de schuur!  
24 dec 1 Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal  
Bosuil 
3 okt 1 man baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Arnold Wijker  
20 okt 1 vrouw roepend NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg , John van 
Roosmalen en Marcel Kok  
22 okt 1 baltsend / zingend NHD - Duin en Bosch Jesse Keyzer  
1 nov 2 roepend NHD - Karpervijver H. Stapersma roepende man&vrouw 
8 nov 1 roepend NHD - Terrein Bakkum Daniel Benders  
16 nov 1 man baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
27 nov 1 man roepend Beverwijk Ruud Dam nabij Westerhoutpark of 
begraafplaats Duinrust 
27 nov 1 man roepend NHD - Terrein Castricum Arend de Jong  
28 dec 1 man roepend Castricum Ruud Dam Bosuil man roepend in de 
bosjes hoek Kooiweg, Bizetstraat, van Speykkade 
28 dec 1 NHD - Russenbergen Leo Heemskerk  
29 dec 1 roepend NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
Ransuil 
8 nov 2 NHD - Hoefijzermeer Leo Heemskerk In de ochtend schemer 
vlogen vlakbij enkele stukjes. 26 nov 5 Heemskerk Bert Rodenburg  
13 dec 5 Heemskerk Marian van Leeuwen Heerlijk roestend, zich niets 
aantrekkend van wat er onder de berk gebeurd en 2 roestend in een den. 
18 dec 1 adult Heemskerk Aaron Meijer  
19 dec 1 Heemskerk Jan van Leeuwen  
22 dec 2 Heemskerk Aaron Meijer  
23 dec 2 Heemskerk Aaron Meijer  
Velduil 
29 okt 1 overvliegend IJmuiden - Noordpier W. Olbers Kwam vanaf de 
zuidpier. Landde even op de noordpier, maakte nog een ererondje en 
vloog weer terug naar de zuidpier. 
8 nov 1 IJmuiden - Zuidpier Shirley O'Brien en Henk Revoort  
4 dec 1 adult sporen NHD - Terrein Bakkum Thea Spruijt determinatie 
veren door Arend de Jong. Recent opgevreten door vos 
23 dec 1 Heemskerker Noordbroekpolder Mark Res Leuke waarneming 
gedaan na de kerstborrel.:-) In eerste instantie op paal vlak langs Noorder-
maatweg; vloog op na de vogel tot op een paar meter genaderd te zijn. 
IJsvogel 
78 ingevoerde waarnemingen in 15 gebieden. 



De Winterkoning 51 (2) 46 

Groene Specht 
3 okt 1 overvliegend NHD - De Hoge Toren Marian van Leeuwen  
4 okt 1 NHD - Terrein Heemskerk R. Slings permanent luid roepend,gezien 
4 okt 1 roepend NHD - Soeckebacker Pascal Stroeken  
13 okt 1 Castricum Sander Lagerveld  
19 okt 1 roepend NHD - Terrein Bakkum Véronique van Meurs  
23 okt 1 roepend NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
25 okt 1 roepend NHD - Terrein Heemskerk Hans Groot  
26 okt 1 roepend NHD - Berkenbosch Ruud Altenburg  
28 okt 1 roepend NHD - Terrein Castricum Renie van der Werf  
4 nov 1 roepend Castricum Hans Schekkerman  
8 nov 1 roepend NHD - Berkenbosch Ruud Altenburg  
8 nov 2 NHD - Terrein Castricum J. Vroege Een vliegend en tegen de stam 
van een boom, de ander roepend. Tijdens de jeugdexcursie van de VWG. 
8 nov 1 Castricum - Zeeweg Sander Lagerveld  
12 nov 1 roepend Castricum Christophe Reijman  
12 nov 1 Castricum Leo Heemskerk  
21 nov 1 roepend NHD - Terrein Bakkum Ria Schurer-Winnubst  
22 nov 1 NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman  
23 nov 1 roepend Limmen Freek Kalsbeek  
15 dec 1 roepend Heemskerk Rik v/d Starre helaas geen Ransuilen gezien 
19 dec 1 Bakkum - Noord Hans Stapersma  
19 dec 1 Bakkum - Noord Hans Stapersma  
20 dec 1 vrouw Bakkum - Noord Hans Stapersma  
Kleine Bonte Specht 
19 okt 1 NHD - Koepelduin Mark Res 
Boomleeuwerik 
2 okt 5 NHD - Zweefvliegveld Marian van leeuwen  
2 okt 4 NHD - Vogelduin Eric Menkveld  
3 okt 8 NHD - Zweefvliegveld Peter Rozemeijer  
3 okt 2 baltsend / zingend Heemskerk Ruud Altenburg Rare plek! 
4 okt 2 baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Pascal Stroeken  
5 okt 15 NHD - Zweefvliegveld Willem Olbers  
10 okt 4 NHD - Reggers Sander Lagerveld  
11 okt 1 overvliegend Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Rob v. Bemmelen  
11 okt 1 overvliegend NHD - Terrein Egmond Pascal Stroeken  
16 okt 6 NHD - Terrein Castricum Willem Olbers  
18 okt 1 overvliegend NHD - Reggers Miranda Zutt , Tim Zutt  
25 okt 2 overvliegend NHD - Vogelduin Ronald Sunnotel en Renie v/d Werf  
25 okt 1 NHD - Vogelwater Pascal Stroeken  
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30 okt 6 NHD - Zuidernollen CS Roselaar  
31 okt 8 ->Z NHD - Terrein Bakkum Marian van Leeuwen  
31 okt 2 overvliegend NHD - Vogelduin B. d. Vries Kort staartje, roept 
zacht luitend tliewie, paartje, met VWG M-K olv Hans Kuperus 
31 okt 1 overvliegend NHD - Vogelduin Ronald Sunnotel  
31 okt 1 overvliegend NHD - De Hoge Toren Ronald Sunnotel  
31 okt 1 overvliegend NHD - Vogelduin Renie van der Werf  
31 okt 1 overvliegend NHD - De Hoge Toren Renie van der Werf  
24 dec 5 NHD - Westerberg Luc Knijnsberg  
26 dec 7 NHD - Leenscheuterwei Luc Knijnsberg  
30 dec 10 NHD - Zweefvliegveld Aaron Meijer  
Strandleeuwerik 
31 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot 
Grote Pieper 
4 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg 7.30-11.00 
4 okt 1 ->Z Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg H. Schekkerman  
11 okt 1 ->Z en 1-N NHD - Vogelduin meerdere waarnemers 
24 okt 1 ->N NHD - Zuidernollen Guido Keijl  
27 okt 1 NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg en Arnold Wijker  
29 okt 1 –>Z roepend NHD - Hazenduin Tinus Butter 1 maal keihard 
roepend, en daarna nog 3 keer  
29 okt 1 ->Z NHD - Centrale Vlak e.o. Jan Ole Kriegs  
31 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot  
31 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot Nr 3, fraai dichtbij langsvliegend 
1 nov 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman Recht over; riep als 2 
vogels maar was alleen. 
8 nov 1 ->N NHD - Hoefijzermeer Leo Heemskerk twee maal roep gehoord 
8 nov 1 ->ZW NHD - Centrale Vlak e.o. S. Gonggrijp Een musachtig geluid 
Siberische Boompieper 
3 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman met Ruud Altenburg. 
Twee keer roepend, beide roepjes keurig op Ruud’s opname (zie 
sonagram). In het veld hadden we al sterk vermoeden van Sibopi, door 
hogere toon en lossere buzz (minder modulaties). Kenmerken van het 
sonagram vallen alle (piekfrequentie bijna) buiten range van Boompieper 
(cf Martin 2013).  
20 okt 1 vangst NHD – Zuidernollen VRS Castricummeter 
Roodkeelpieper 
21 okt 1 ->Z NHD - Centrale Vlak e.o. Eldert Groenewoud 3x roepend 
overvliegend en Nico Hopman  



De Winterkoning 51 (2) 48 

Waterpieper 
5 okt 1 Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
17 okt 3 ->Z NHD - De Krim Hans Schekkerman  
18 okt 15 overvliegend NHD - Vogelduin Hans Groot 8 zuid / 7 noord 
21 okt 40 ->Z NHD - Zuidernollen Arnold Wijker diverse groepjes verdeeld 
over 2e helft ochtend 
23 okt 10 overvliegend NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar 10:00-12:00 
25 okt 1 NHD - Infiltratiegebied Hans Groot ,Ruud Altenburg  
26 okt 1 ->O NHD - Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
28 okt 1 Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
29 okt 1 NHD - Infiltratiegebied Tinus Butter  
30 okt 9 ->Z NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar telling 10:00-12:00 
31 okt 5 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot  
2 nov 2 overvliegend NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg  
5 nov 1 overvliegend Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
26 nov 2 Uitgeest - Dorregeesterpolder Hans Schekkerman  
Oeverpieper 
Gehele periode verschillende vogels op en rond de pieren van IJmuiden  
4 okt 5 ->Z NHD - Vogelduin Marian van Leeuwen 
9 okt 1 ->Z NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker 
10 okt 1 ->Z NHD - Hazenduin Remco Oosterlaar 
11 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Marian van Leeuwen 
23 okt 2 overvliegend NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar 
30 okt 2 ->Z NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar 
Zwarte Roodstaart 
4 okt 3 IJmuiden - Forteiland Erik Lam en Noel Shillcock 
11 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Rob van Bemmelen  
11 okt 2 IJmuiden - Havens & Sluizen Joost de Jong  
11 okt 1 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Merijn Salverda  
12 okt 1 Velsen-Noord - Wijkeroogpark en Industrieterrein Marcel Verhaart  
14 okt 1 IJmuiden Han Buckx  
25 okt 2 Castricum a/Z B. de Vries trekexcursie VWG M-K olv H. Huneker 
25 okt 2 Castricum aan Zee Ronald Sunnotel en Renie van der Werf  
26 okt 1 Bergen (NH) (gemeente) Luud Baas  
28 okt 1 Castricum aan Zee Hans Groot  
28 okt 2 Castricum aan Zee Lonnie Bregman  
28 okt 1 Castricum aan Zee René Mastwijk  
29 okt 1 NHD - Terrein Heemskerk Tinus Butter  
1 nov 1 man adult Castricum aan Zee Hans Stapersma  
7 nov 2 IJmuiden - Havens & Sluizen Peter Logtmeijer  
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7 nov 2 IJmuiden - Havens & Sluizen Paul Ruiters  
21 nov 1 Castricum aan Zee Hans Groot  
Paapje 
11 okt 1 Castricum - Castricummerpolder Cees de Vries 
Tapuit 
Laatste waarneming 8 nov 1 IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager 
Beflijster 
10 okt 1 NHD - Vogelduin Ruud Altenburg en Hans Schekkerman  
11 okt 1 vrouw adult vangst NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
11 okt 2 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Rob van Bemmelen  
11 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Rob van Bemmelen  
12 okt 7 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Willem Olbers  
12 okt 8 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Mark Res  
14 okt 4 ->Z NHD - De Krim Luc Knijnsberg  
15 okt 1 adult NHD - Vogelduin Jérémie Guyon  
17 okt 1 NHD - Zuidernollen Arnold Wijker  
17 okt 3 NHD - Terrein Heemskerk Remco Oosterlaar  
17 okt 1 man adult NHD - Vogelduin Hubert Kivit  
18 okt 1 man NHD - Zuidernollen Henk Levering  
18 okt 4 NHD - Koepelduin Remco Oosterlaar  
19 okt 1 NHD - Vogelduin Edwin Kerssens  
26 okt 1 NHD - Centrale Vlak e.o. Eric Menkveld  
29 okt 1 opvliegend NHD - Hoefijzermeer Tinus Butter  
Sperwergrasmus 
4 okt 1 Wijk aan Zee meerdere waarnemers 
5 okt 1 Wijk aan Zee Edward Bos Gisteren getipt over de aanwezigheid 
van deze Sperwergrasmus. Helaas was ik niet in de gelegenheid om heen 
te gaan. Vanmorgen vroeg een half uur staan posten, maar helaas geen 
geluk. Tijdens de lunchpauze ook nog een poging gewaagd, maar weer 
niets. Uit het werk toch nog maar een keer proberen en ja hoor, drie maal 
is scheepsrecht! Sloop door de struiken, maar was om de paar minuten 
goed zichtbaar. Af en toe ook bessen etend. 
30 okt 1 eerste winter NHD - Zuidernollen CS Roselaar  
9 Sperwergrasmussen werden gevangen op VRS Castricum 
Bladkoning 
2 okt 1 NHD - Terrein Castricum TS van der Meer veel roepend 
4 okt 1 NHD - Zuidernollen Arnold Wijker  
6 okt 1 NHD - Zweefvliegveld Aaron Meijer  
6 okt 1 roepend Bakkum Guido Keijl  
12 okt 1 NHD - Zweefvliegveld M. Res Foeragerend, mooi te bekijken 
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14 okt 1 roepend NHD - Soeckebacker Jaap Groenhof  
15 okt 1 roepend Castricum Vogelwerkgroep Midden Kennemerland  
26 okt 1 roepend NHD - Hoefijzermeer Ruud Altenburg Een roepje bij de 
hut en dat was het... 
37 Bladkoningen werden gevangen op VRS Castricum  
Vuurgoudhaan 
Totaal 41 waarnemingen 56 vogels in 20 gebieden hoofdzakelijk NHD. 
Bonte Vliegenvanger 
5 okt 1 NHD - Infiltratiegebied Willem Olbers en Mark Res 
Baardman 
9 okt 1 roepend NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
12 okt 4 NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg  
17 okt 2 NHD - Infiltratiegebied H. Kuperus Meerdere exx. gehoord 
19 okt 5 ->N NHD - Infiltratiegebied Mark Res  
20 okt 5 roepend Uitgeest - Dorregeesterpolder Aaron Meijer  
23 okt 6 ->Z NHD - Infiltratiegebied Micha de Heus  
24 okt 1 NHD - Hazenduin Remco Oosterlaar Groepje 
25 okt 2 vangst NHD - Zuidernollen Leo Heemskerk  
31 okt 2 roepend Uitgeest - Dorregeesterpolder Renie van der Werf  
26 nov 1 roepend NHD - Infiltratiegebied Guido Keijl alleen gehoord, vast 
meer dan 1 aanwezig 
26 nov 1 Uitgeest - Dorregeesterpolder Hans Schekkerman  
12 dec 3 man en 2 vrouw Akersloot - Hempolder Pascal Stroeken  
12 dec 3 Akersloot - Hempolder Pascal Stroeken  
13 dec 4 Akersloot - Hempolder Hans Schekkerman  
28 dec 2 roepend Akersloot - Hempolder Pascal Stroeken  
Klapekster 
11 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg, H. Schekkerman, H. Groot  
12 okt 1 overvliegend NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg  
14 okt 1 NHD - Leenscheuterwei P.J. Tichelaar  
18 okt 1 NHD - Reggers M. Zutt, T. Zutt, P. v/d Wielen, A. Leegwater  
19 okt 1 NHD - Infiltratiegebied Mark Res  
26 okt 1 NHD - De Hoge Toren Mark Res  
26 okt 1 NHD - Hazenduin Mark Res  
26 okt 1 NHD - Vogelwater Hielke Boomsma  
26 okt 1 NHD - Koepelduin Ruud Altenburg  
27 okt 1 NHD - Vogelwater A.T. Dekker  
27 okt 1 juveniel NHD - Westerberg Wim Kleefstra  
28 okt 1 NHD - Westerberg VWG Alkmaar Rustig op tak, regelmatig op de 
grond vallend en dan weer terug op tak om de prooi te verorberen 
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31 okt 1 NHD - Vogelwater Bob van Duin  
2 nov 1 NHD - Vogelwater Bob van Duin  
3 nov 1 NHD - Vogelwater Hielke Boomsma  
11 nov 1 NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
4 dec 1 NHD - Vogelwater P. Mol Probeerde op 20 m afstand een Pimpel-
mees te vangen. Uitkomst niet te zien. Beide verdwenen in de bosrand 
18 dec 1 adult NHD - Westerduinen K. Mudde Klapekstertelling 2015/2016 
18 dec 1 NHD - Westerduinen Dick Groenendijk  
25 dec 1 NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
26 dec 1 NHD - Verbrande Vlak Luc Knijnsberg  
Roodkopklauwier 
Van 17 t/m 26 oktober een 1e kj Roodkopklauwier aanwezig in het NHD op 
het Centrale Vlak. Meerdere waarnemers en foto’s 
 

 
 

Roodkopklauwier                                                                      Foto: Leo Heemskerk 

 
Roze Spreeuw 
28 okt 1 juveniel Egmond aan Zee C.M. Ursem  
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Europese Kanarie 
27 okt 1 overvliegend NHD - Vogelduin Lonnie Bregman Alleen gehoord. 
Grote Barmsijs 
3 okt 2 ->NW NHD - Infiltratiegebied Peter Rozemeijer  
23 okt 1 overvliegend NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar 
29 okt 2 NHD - Soeckebacker Jan Ole Kriegs 
Kleine Barmsijs 
4 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg 7.30-11.00 
23 okt 1 overvliegend NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar 10:00-12:00 
26 okt 1 NHD - Centrale Vlak e.o. Eric Menkveld  
22 nov 2 NHD - Terrein Cas. H. Schekkerman Foeragerend in berkjes 
18 dec 1 NHD - Infiltratiegebied Dick Groenendijk  
23 dec 1 Heemskerk Aaron Meijer Tussen Sijzen. 
Kruisbek 
3 okt 2 overvliegend NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman 
13 okt 1 overvliegend Castricum Remco Oosterlaar 
18 okt 2 ->Z NHD - Soeckebacker Kees en Patrick Dol 
26 okt 1 NHD - De Hoge Toren Mark Res 
27 okt 3 ->Z NHD - Vogelduin Lonnie Bregman 
31 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot 
Noordse Goudvink 
26 okt 1 ->ZW NHD - Centrale Vlak e.o. Eric Menkveld en Ruud Altenburg 
luid roepend. trompetter roep 
Appelvink 
20 okt 1 overvliegend NHD - Duin en Bosch Sander Lagerveld 
25 okt 1 NHD - Duin en Bosch Hans Schekkerman 
1 nov 1 NHD - Vogelwater Hans Schekkerman 
15 nov 1 NHD - Terrein Bakkum Jos Vroege 
9 dec 1 Castricum Hans Schekkerman 
IJsgors 
3 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman 
3 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg 
4 okt 1 ->Z NHD - Vogelduin Ruud Altenburg 
4 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Hans Schekkerman 
9 okt 1 overvliegend NHD - Zuidernollen Arnold Wijker 
10 okt 1 ->N NHD - Koepelduin Hans Schekkerman 
11 okt 1 Wijk aan Zee - duin & strand - Reyndersweg Rob van Bemmelen 
31 okt 2 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot 
1 nov 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman 
12 nov 1 vrouw eerste winter vangst NHD - Zuidernollen Richard Reijnders 
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Sneeuwgors 
25 okt 1 Wijk aan Zee Nico Hopman  
2 nov 1 vrouw 1e kj vangst NHD - Zuidernollen L. Knijnsberg IJslandse  
17 nov 1 overvliegend NHD - Infiltratiegebied Willem Olbers  
21 nov 1 vrouw ->N NHD - Hazenduin Guido Keijl  
21 nov 1 man eerste winter overvliegend NHD - Zuidernollen Arnold Wijker  
22 nov 8 overvliegend Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman 
8:20-11:20 1+6 N, 1 tp. 
22 nov 1 overvliegend Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Bertus de Lange 
roepend, ook zien vliegen. 
23 nov 1 vrouw adult winterkleed ringvangst NHD - Zuidernollen Luc 
Knijnsberg ssp nivalis 
23 nov 1 IJmuiden - Hoogovens e.o. R. Dam Bij opvliegen, onmiskenbaar  
9 dec 3 Castricum aan Zee Mark Res  
13 dec 1 overvliegend IJmuiden - Noordpier Frank van Spelde  
Zwarte Zwaan 
28 dec 2 Castricum (gemeente) Marian van Leeuwen 
10 okt Vermeldingswaardig was de waarnemingen van 10 grienden 
gezien van de telpost Castricum aan Zee (zeetrek) door Guido Keijl! 
Zwemmend in zuidelijke richting. Leek niets mis mee en geen gevaar voor 
stranding of iets dergelijks (Grienden zijn dolfijnen). Op 28 okt werden 
grienden bij Scheveningen gezien en gefotografeerd.  
 
 
 
 
 
 
In de vorige Waarnemingen rubriek werden per abuis de makers van de 
foto’s niet gemeld. Dit waren: 
 
Geoorde Fuut - fotograaf Jos Vroege 
IJsvogel - fotograaf Micha de Heus 
Havik - fotograaf Leo Heemskerk 
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Lezingen & Excursies – 2e kwartaal 2016 
 Commissie Lezingen & Excursies 

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

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 9 april: Excursie ‘Landje van Geijsel, Waverhoek en Groene 
Jonker of Ruygeborg’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek station Castricum: 7.30 uur; tot ca. 15.00 uur. 
 
Woensdag 13 april: Algemene Ledenvergadering. 
Locatie: dorpshuis ‘de Kern’, Overtoom 15, 1901 EW Castricum. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Programma na de pauze: Dick Groenendijk (PWN) over Natura 2000 en 
PAS (Programma Aanpak Stikstof). 
 
Zaterdag 23 april: Ochtendexcursie ‘Geestmerambacht en 
Kleimeerpolder’. 
Excursieleider: Sander Schagen. 
Vertrek station Castricum: 06.30 uur; tot ca. 12.00 uur. 
 
Zondag 8 mei: Excursie ‘Flevopolder’. 
Excursieleider: Jan Castricum. 
Vertrek station Castricum: 06.00 uur tot ca. 17.00 uur. 
 
Vr 27 mei t/m zo 29 mei: Weekendexcursie ‘Omgeving 
Zuidlaardermeer en Noordoost Groningen’. 
Deze excursie is volgeboekt, deelnemers zijn geïnformeerd. 
 
Zaterdag 18 juni: Excursie ‘Zouweboezem’  
Doelsoort Purperreiger en Zwarte Stern. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek station Castricum: 06.00 uur tot ca. 16.00 uur. 
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 
 
Za 27 aug Dagexcursie ‘Lauwersmeer’. 
 
Juli of Aug Ad hoc avondexcursie ‘Nachtzwaluwen’. Zodra de 

omstandigheden gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-
emailkring. 

 
Augustus  Ad hoc avondexcursie ‘Ondergelopen bollenveldjes, doelsoort 

Lachstern) en/of Wieringen’. Zodra de omstandigheden 
gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-emailkring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe (jeugd)leden 
 Gees Göhl 
 
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Dhr. T. van der Meer  Binnengasthuisstraat 98 1012ZE Amsterdam 
Dhr. R. Hoogenboom Narcissenveld 10 1901LJ Castricum 
 
en de volgende nieuwe jeugdleden hebben zich aangemeld: 
 
Lucas van der Heijden Leeststraat 14 1825JL Alkmaar 
Toon van Vuuren Leenacker 28 1965RS Heemskerk 
Sien van Vuuren Leenacker 28 1965RS Heemskerk 
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Roodkeelnachtegaal, Hoogwoud, 28-2-2016                          Foto: Hans Stapersma 


