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2015/2016 
Hans Stapersma 

 
Ik las vandaag een artikel in de NRC over de politiek die men idealiter zou 
moeten opvatten als het balanceren van macht, markt en moraliteit ten 
dienste van de publieke zaak. In het artikel constateert de schrijver dat – ik 
citeer nu letterlijk – er ”in Nederland niet veel terecht komt van deze 
verheven taak. Het politieke leven concentreert zich in toenemende mate 
op regelgeving en machtsuitoefening, terwijl maatschappelijke belangen en 
morele waarden zelden aan de orde zijn”. Dit sprak mij zeer aan aangezien 
dat iets is wat mij op dit moment sterk bezighoudt in verband met de 
Vogelwerkgroep. Dat heeft twee redenen. Ten eerste wordt ons 
tegenwoordig door zowel de lokale politiek alsook door andere 
organisaties een etiket opgeplakt van “actiegroep die overal tegen is”. Wij 
zijn echter geen actiegroep maar een van de weinige groene clubs in de 
regio (2 van onze 3 statutaire doelstellingen gaan over groen en natuur, en 
maar 1 over vogelactiviteiten) die probeert om zo goed mogelijk, en het 
liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, haar visie op natuur en milieu te 
geven in allerlei dossiers. Als we uiteindelijk vinden dat onze belangen niet 
of onvoldoende meegewogen worden dan biedt de rechtsstaat Nederland 
de mogelijkheid om plannen te laten toetsen door een onafhankelijke 
rechterlijke macht. Dat mag en kan iedereen doen, ook de 
Vogelwerkgroep. De politiek zou zo’n grote inzet en betrokkenheid van 
haar burgers ook juist moeten waarderen, en zeker niet moeten wegzetten 
als gedrag van een “actiegroep die overal tegen is”. Dat is een beroep 
doen op “macht” met voorbijgaan aan de “moraliteit”. De tweede reden 
waarom het NRC artikel me aansprak is helaas nog kwalijker. In twee 
dossiers hebben we zwart op wit afspraken gemaakt met de Gemeente 
over (wettelijk verplichte !) natuurcompensatie, die nu echter niet worden 
nagekomen ook al zijn de projecten zelf inmiddels al een tijd geleden 
gerealiseerd. Ofwel, puur vertoon van macht met voorbijgaan aan 
maatschappelijk belang en morele waarden. Persoonlijk ben ik diep 
teleurgesteld over deze constatering, maar wat op deze plek telt is veeleer 
de vraag: “hoe moet de Vogel-werkgroep hier nu mee omgaan?”. 
Slikken/stikken of ook hier een gang naar de rechter ? Weggezet worden 
als “actiegroep” of onze waarden verloochenen ? Kortom, dat is een van 
de dingen die het Bestuur en de commissie Ruimtelijke Ordening op dit 
moment ernstig bezighoudt, en mijzelf niet in het minst ! Ondanks deze 
sombere bespiegeling en onze zorgen over wat de juiste “voortzetting” nu 
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moet zijn, wens ik U namens het hele Bestuur een heel gelukkig, 
voorspoedig en vogelrijk 2016. 
Een ad hoc excursie naar de Lachstern, 19-8-2015 
 Micha de Heus 

Een oproep via de e-mailkring van de Vogelwerkgroep: wie gaat er over 
een paar dagen mee op zoek naar de Lachstern? Negen vogelaars gaven 
hier gehoor aan en op 19 augustus vertrokken we laat in de middag vanuit 
Castricum richting het noorden. Cees Roselaar was onze excursieleider 
voor deze avond. Hij wist een aantal ondergelopen bollenveldjes in het 
gebied boven Alkmaar. Cees was enkele dagen daarvoor al op onderzoek 
uit gegaan om de beste plekken te spotten voor Lachsterns en diverse 
steltlopers. Als snel kwamen we bij het eerste ondergelopen landje. En 
ondanks wat tegenlicht konden we daar verschillende soorten sterns 
waarnemen, zoals Grote Stern en Visdiefje en zelfs een Zwarte Stern die 
ijverig foerageerde tussen de vele Kemphanen. Langs de randen liepen 
Witte Kwikstaarten af en aan. En naar mate de avond vorderde vlogen 
meer Sterns om naar hun slaapplaats te vertrekken, nog meer noordelijk. 

 

En wij trokken ook verder in het landschap rondom Sint Maartensvlotbrug. 
Cees wist prima de weg te vinden, links en rechts kwamen we langs 
allerlei ondergelopen landjes. Bij nadere inspectie bleek het karig gesteld 
te zijn wat betreft de aantallen en verschillende soorten vogels. We zagen 
wat Bosruiters, verschillende soorten meeuwen, wat Oeverlopers, een 
paar Lepelaars en ook hier weer Kwikstaarten, zowel Gele als Witte. 
Omdat het zo rustig was, stelde Cees voor om door te gaan naar het 
Balgzand, een slaapplaats van vele vogelsoorten, waaronder de 
Lachstern. En weer ging het gezelschap op pad, nog meer naar het 
noorden. Ruim voor het einde van de geplande excursietijd richtten we 
onze kijkers en scoren op het uitgestrekte wad van Balgzand. En Cees 
vond ze voor ons, in totaal 9 Lachsterns, waarvan 3 juvenielen. De 
verrekijkers waren net niet voldoende, maar gelukkig waren er genoeg 
telescopen om iedereen te kunnen laten genieten van deze mooie soort 
met z’n donkere snavel, poten en kap. Een prachtige donkere wolk dreef 
langs ons richting Friesland en dat gaf het wijdse landschap van het wad 
een bijzonder tintje. Cees hartelijk bedankt voor deze leuke excursie en 
knap dat je ‘op bestelling’ de Lachsterns kon leveren! 

 
Tot slot een greep uit de waargenomen soorten:  
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Canadese Gans, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Kemphaan, Visdief, 
Grote Stern, Ringmus, Putter, Grote Zilverreiger, Torenvalk, Lepelaar, 
Bosruiter, Lachstern, Ooievaar, Zwarte Stern, Oeverloper. 
Excursie Lauwersmeer, 22-8-2015. 
 Joop Zuiderwijk. 

 
In het voorjaar van 1969 werd de toenmalige Lauwerszee door de aanleg 
van een dijk van de Noordzee (Waddenzee) afgesloten waardoor een 
waddengebied veranderde in ongeveer 7000 hectare vasteland en 2000 
hectare zoet water. Dit nieuw ontstane natuur- en recreatiegebied, gedeeld 
gelegen in beide provincies Friesland en Groningen, verkreeg als 
Lauwersmeer de status van Nationaal Park en wordt sinds 1993 beheerd 
door Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat inmiddels uit uitgestrekte ruige 
graslanden, spontaan opgekomen loofbossen, ondiepe waterpartijen en 
brede rietkragen en is van groot belang als rust- en overwinteringsgebied 
voor veel soorten vogels. Door de wisselende samenstelling van de bodem 
zoals zand en klei met een grote diversiteit aan plantensoorten is het ook 
een eldorado voor plantenliefhebbers. 
 
Met 11 deelnemers (3 vrouwen/8 mannen) vertrekken we om 06.00 uur 
met Hans Stapersma als excursieleider van station Castricum voor de 
lange rit naar het noorden van ons land voor een rondje om het Nationaal 
Park Lauwersmeer. De verwachtingen zijn hoog gespannen, niet alleen 
voor wat we aan vogels te zien zullen krijgen maar ook ten aanzien van de 
gunstige weersomstandigheden die door onze nationale weervrouw waren 
voorspeld. 
 
Als, nog voor de Afsluitdijk de zon als een vuurrode bal boven de horizon 
opstijgt dan weten we dat het goed zit. Ook de natuur is al ontwaakt. Op 
akkers en weilanden zijn Kieviten druk bezig hun ontbijt bijeen te 
scharrelen of dartelen en buitelen in de lucht om en over elkaar heen. 
Ganzen, keurig in V-formatie vliegend, steken mooi af tegen de nog 
schemerige lucht. Na ruim twee uur rijden is de eerste stop bij het dorpje 
Anjum. Het wordt een combinatie van koffiedrinken en vogelen en er valt 
wel wat te noteren. Honderden Spreeuwen zwermen over het land. Het is 
een opeenvolging van opvliegen, dan weer neer ploffen, weer opvliegen, 
een repeterende manier van zich verplaatsen. Maar er is meer. 
Boerenzwaluwen scheren langs en over ons heen of rusten uit op enkele 
verdorde struiken. In een grote struik scharrelen enkele Ringmussen; we 
noteren een tweetal Gele Kwikstaarten, enkele Putters; er staat een 
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Torenvalk te bidden (ook wel wiekelen genoemd) en een rondzwevende 
Buizerd. Iedereen gesterkt gaan we verder en volgen de Bantwei - een 
parallelweg van de N361 - langs de Bantpolder. Deze polder heeft een 
rijke flora waarbij het opmerkelijk is dat er zelfs stukjes met heidestruiken 
begroeid zijn. Langzaam rijdend observeren wij het gebied waarbij er 
meerdere malen gestopt en uitgestapt wordt. Zo nemen we o.a. de 
volgende soorten waar: natuurlijk Kieviten maar ook, zij het op afstand, 
een groep Goudplevieren (ca.50); veel Graspiepers, Gele Kwikstaarten, 
een vijftal Tapuiten, een Buizerd zittend in het veld, een overvliegende 
Lepelaar, Zwarte Kraaien, Grauwe Ganzen, Bruine Kiekendief (M) en veel 
opvliegende Watersnippen. Aan het eind van de weg (de viskraam die hier 
meestal staat is er helaas nog niet) beklimmen we de trap die ons als we 
boven komen een mooi uitzicht over het wad geeft. Het is laag water en de 
zon schittert als diamanten over de natte moddervlakte. De meeste vogels 
bevinden zich ver weg; dichter bij zijn het de Scholeksters en Bergeenden 
die door hun kleur opvallen. Drie Tureluurs lopen langs de rand van nat en 
droog; we noteren enkele Wintertalingen, Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen 
en Wulpen in de verte. Ook hier nog wat Gele- en Witte Kwikstaarten en 
een voorbijvliegende Gierzwaluw. Terug bij de auto’s komt net de viskraam 
aanrijden maar tijd voor een lekkere portie kibbeling is ons niet gegund. De 
kraam is trouwens nog niet operationeel. 
 
Als we weer rijden en tegemoetkomende fietsers ons verbaasd aankijkend 
passeren merken we pas dat we op het fietspad rijden. Bij de brug vinden 
we een opening in de berm om weer op de normale weg te komen. 
Gelukkig geen politie in de buurt (opm. HS: auto is hier wel toegestaan). 
Het volgende doel is de Marnerwaard waar een Grijze Wouw zich zou 
ophouden. Op weg daarnaar toe een koffiestop met uitzicht op het water 
waarop veel Knobbelzwanen. Op afstand zien we de kijkhut aan het Jaap 
Deensgat welke we als we weer verder gaan nu niet aan doen maar later 
van een andere kant zullen benaderen. Bij de Marnerwaard volgen we de 
weg die onderlangs de dijk loopt. Het is militair terrein maar toegankelijk 
als de slagboom open staat. Het terrein rechts heeft veel weg van ons 
duingebied met Duindoorn struiken en gevarieerde begroeiing aan 
struweel en bomen. De Grijze Wouw waar we op zoek naar zijn moet het 
hebben van hoge bomen en open vlakten maar hoe we deze plekken ook 
afspeuren is het geluk niet met ons. Wel scoren we meerdere 
overvliegende Lepelaars, een vijftal Buizerds, Torenvalk en een zwarte 
spectaculaire bolvormige Spreeuwenzwerm. 
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We houden het hier voor gezien en rijden de weg weer terug en parkeren 
aan het begin van het pad vanwaar het 800 meter lopen is naar de kijkhut 
Jaap Deensgat. Links van ons op het ruige veld en het water daarachter - 
met de zon schuin achter - heel veel vogels. Brandganzen met veel 
jongen, Kieviten, 6 Indische Ganzen, ca. 50 Casarca’s, meer dan honderd 
Lepelaars, Nijlganzen, Grote Canadese Ganzen (8), Grote Zilverreigers 
(3),  2 voorbij vliegende Reuzensterns met hun forse rode snavel recht op 
het water gericht, meerdere eendensoorten zoals Wilde Eend, Tafeleend, 
Kuifeend, Krakeend en Slobeend; Wintertalingen en veelal grondelende 
Pijlstaarten. Driftig heen en weer rennende Bontbekpleviertjes, enkele 
Bonte Strandlopers en een honderd Goudplevieren. De groep roofvogels 
wordt vertegenwoordigd door een Slechtvalk en een Bruine Kiekendief 
vrouw.  
 
Het is weer tijd om verder te gaan want er wachten nog enkele 
observatieposten op ons. Langs het pittoreske plaatsje Zoutkamp (leuk 
uitzicht vanaf de brug op het lagergelegen haventje) volgen we de weg 
onderlangs de zuidkant van het park met een groot contrast in het 
landschap. Rechts de Kollumerwaard; ruig grasland met verspreid staande 
bomen en struiken met op de achtergrond bos waar Konikpaarden de 
vegetatie onder controle houden met aan de andere kant van de weg 
omgeploegde akkers en men druk bezig is het gemaaide stro in stofwolken 
op te laden en af te voeren. Terug aan de Westkant bij Ezumakeeg wordt 
geparkeerd en lopen we langs het water richting de kijkhut “Sylkajut”. Al 
lopend en veel stilstaan is het hier werkelijk genieten geblazen, zoveel 
vogels en soorten er te zien zijn. Het begint met de Bosruiter, eerst 3 maar 
vervolgens worden het er 8; Zwarte Ruiter (2), Witgatjes, Oeverlopers, 
Bonte Strandlopers, Kleine Strandloper, Krombek Strandloper, Tureluurs, 
en een Strandloper waar wel enige discussie aan vooraf ging voordat hij/zij 
als Temmincks genoteerd werd; wel  25 Witte Kwikstaarten, 2 Blauwe 
Reigers, veel Kluten, een Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik en een 
Buizerd. En dan nog de ruim  200 honderd Kieviten en Goudplevieren op 
de met Goudknopjes begroeide vlakte; een Watersnip en 4 Grote 
Zilverreigers. Ten slotte: de Gestreepte Strandloper, een vogel afkomstig 
uit Noord-Amerika die soms ook in Nederland waargenomen wordt en die 
volgens recente berichten nu in het Lauwersmeer in de omgeving van de 
kijkhut zou zitten wat ook zo blijkt te zijn. De vogel loopt in een strook 
modder voor de hut en we hebben hem/haar allemaal goed in beeld 
gehad.  
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Ondertussen is het bijna zes uur en we hebben nog één doel te gaan; de 
observatie heuvel iets noordelijker gelegen. Ook hier veel vogels op het 
water veelal soorten die we ook al op andere plaatsen gezien hebben 
zoals: heel veel Kluten, Wintertalingen, Kemphanen, Wulpen, zomaar 9 
Reuzensterns, een paar Grutto’s, Slobeenden, een Boomvalk, Grote 
Zilverreigers en Grote Mantelmeeuw. Helaas ontbreekt de tijd om hier 
langer te blijven willen we met nog ruim twee uur te rijden op de 
afgesproken tijd terug in Castricum zijn na een werkelijk schitterende 
vogeldag. Met dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt! 
 
 

Excursie Blauwe Kamer, Ooypolder en Gelderse Poort, 13-9-2015 
 
 Femie de Jager 

Om 6.30 uur staan 6 mannen en 2 vrouwen klaar om o.l.v. Bart in de 
Gelderse Poort te "vogelen". Helemaal onderaan in de Utrechtse 
Heuvelrug ligt op het terrein van een oude steenfabriek bij Rhenen een 
natuurgebied in de uiterwaarden van de Noord Rijn: de Blauwe Kamer. De 
officiële poort is nog gesloten, dus we nemen een alternatieve route door 
een mooi gebied met veel bes-dragende meidoorns. Aan voer dus geen 
gebrek. Direct zien we 7 Fazanten(jongen). Wandelend horen en/of zien 
we o.a. Winterkoning, Kool- en Pimpelmees, Tjiftjaf, Kneu, Vink, Ringmus, 
Staartmees, Putter, Boomkruiper, Boerenzwaluw, Zanglijster, Lepelaars en 
Zilverreigers en een Oeverloper. In de lucht zien we drie strandlopers, 
welke?? Dansend in de lucht zien we ong. 30 Graspiepers. Via een lage, 
modderige doorgang (gegraven om ongezien te blijven) komen we bij een 
verhoogde, prachtige vogelkijkhut met uitzicht op een mooi water, veel 
Konixpaarden en runderen. Hier spotten we ook nog o.a. Krakeend en 
Kokmeeuw en een Fuut met bedelend/piepend jong. We horen de 
Boomklever, de Grote Bonte Specht en de Groene Specht lacht ons 
driemaal uit.  
 

Via de officiële ingang verlaten we het prachtige natuurstukje en daar blijkt 
een echt toilet te zijn en een waterslang met borstel om onze schoenen te 
reinigen, wat een luxe! Bij Rhenen steken we de Noord-Rijn over en bij 
Nijmegen de Waal en daar gaan we richting het oosten, richting het dorpje 
Ooy. Op de Ooyse Dijk zien we bij de eerste kleiafgraving 41 Lepelaars, 
Zilverreigers, Witte Kwikstaart, 80 Slobeenden, veel Krakeenden en Wilde 
Eenden, 1 Oeverloper, 3 Buizerds cirkelen hoog boven ons, 4 Huismussen 
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in het riet en een vlucht Kieviten. Alleen Bart hoort en ziet twee sijsjes (telt 
dus niet, jammer). Huis- en Boerenzwaluwen scheren over het water en 
door de lucht en we spotten ook enkele Oeverzwaluwen. Bij de werkschuur 
van de Groenlanden is ook de poort gesloten. Verderop wandelen we door 
weer een mooi landschap naar een uitkijktoren. Prachtige plantjes (o.a. 
Agrimonia) maar de vogels houden waarschijnlijk siësta. Vlakbij de auto 
gelukkig een Sperwer en vanuit de auto zien we een Torenvalk. 
 
Voorbij Ooy parkeren we de auto's langs de Waal om de Meeuwen eens 
goed te bekijken en ja, hoor: één Geelpootmeeuw. Twee Ooievaars landen 
vlakbij ons en we zien nog twee Wulpen, Visdief, Groenpootruiter en kleine 
Mantelmeeuw, Zilverreigers, Kuifeenden en dan een Visarend. Hoog 
boven ons cirkelt weer iets. Wespendieven?? Inderdaad, de kenners 
herkennen twee Wespendieven en een Buizerd.  
 
We vervolgen onze weg weer naar de Kekerdomse Waard. Eerst even een 
pitstop met koffie en daarna wandelen we weer naar een vogelkijkhut en 
daar ziet Renie als eerste een IJsvogel en nog één. Hoera!  Een van de 
IJsvogels zien we vissen en die gaat daarna op een tak zitten, waar we 
hem lang kunnen bewonderen. Nog 4 Wintertalingen, 6 Dodaarzen en nog 
een Visarend. Wat een prachtig einde van een prachtige dag.  Pas nu 
begint het wat te regenen. Bart had alles heel goed geregeld en zelfs de 
regen was goed getimed! Op de terugweg gaan we via Persingen, hier 
worden regelmatig Steenuiltjes gespot. We speuren alle boerendaken af, 
maar helaas… Wel zien we nog een vierde Ooievaar en meerdere 
zilverreigers. Een prachtige vogeldag waar we Bart nogmaals heel hartelijk 
voor bedanken. 
 
Fietsexcursie Noord-Hollands Duinreservaat, 26-9-2015 
 Dick Dekker 

Zaterdag `s morgens om 8 uur vertrokken we met 8 personen voor een 
rondje fietsen door de duinen. Het weer was mooi, weinig wind en zonnig, 
wat wil je nog meer. Bij het binnen fietsen van het bos achter het station 
van Castricum hoorde we al een Boomklever roepen, dit is een plek waar 
vaker Boomklevers te zien zijn. Onderweg naar het Boetje van Kees was 
weinig activiteit van vogels, op wat Mezen na. 
 
Vanuit het boetje zagen we op het eilandje een IJsvogel zitten, doordat het 
riet zo ver is doorgegroeid konden we het meertje slecht bekijken, wel 
zaten er wat eenden en Aalscholvers. Dan gaan we richting het noorden 
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en komen door het infiltratie gebied, waar heel wat parasolzwammen staan 
die volgens Marian heel lekker zijn als je ze opbakt, maar wel de juiste 
soort nemen, anders word je ziek. Er zaten nog wat Graspiepers en een 
Boomleeuwerik. 
Verder fietsend naar de wei van Brasser; ook hier was het rustig, een 
Geoorde Fuut zwom er rond, in de verte cirkelde er een Buizerd rond. Voor 
mij was de fietsexcursie ten einde, ik moest nog naar schiphol. De groep is 
nog enkele uurtjes door gegaan. Het was een rustige morgen, maar als het 
mooi weer is, is het altijd lekker om door de duinen te fietsen. 

 
Vogelweekend Vlieland, oktober 2015 
 Huub Huneker, Jaap Olbers 

Vrijdag 16 oktober 

Het spande erom. Zou het weekend wel door kunnen gaan? Seismologen 
voorspelden dat de Zuidwalvulkaan zou kunnen erupteren! 

Een aantal van ons wilden vanuit Harlingen de eerste boot van 8:45 uur 
nemen, maar dat bleek geen haalbare kaart; de wetenschappers raadden 
ons dat ten zeerste af! Vanaf 11:00 uur bleken de trillingsnaalden niet 
meer te bewegen en werd van code paars snel overgeschakeld op code 
wit; het veilige signaal om over te varen. Vanaf de halfdrieboot zagen we 
hoe de motregen de vage aswolken uiteen deden slaan. 

Zwaar bewolkt was het toen we om 17:00 uur met negen personen rond de 
ijsbaan ten noorden van het dorp Oost-Vlieland tevergeefs zochten naar 
een Dwerggors. Naar later bleek zat hij een kilometer westelijker. Op weg 
naar en rond de ijsbaan was de toon van het weekend gezet: werkelijk 
overal zaten Roodborsten, Kepen, Koperwieken, Zanglijsters, Merels, 
Kramsvogels en Goudhaantjes. Overal getik, tsiet, tsjak en tsip en schoten 
deze vogels nerveus weg of vlogen over. Het waren de groepen Kepen die 
ons de motregen even deden vergeten. Tientallen exemplaren zochten 
vóór ons in de bermen en de bodem naar allerlei zaadjes. Wij zagen de 
vogels vooral tussen de lage, bruinrode en bladerloze stengeltjes van 
varkensgras. 

Om 21:00 uur was de ploeg van 11 compleet. Jaap en Jeroen Walta 
hadden zich door het trillingsinstituut voor 100 % laten overtuigen dat 
Vlieland niet in de golven zou verdwijnen. Het weekend kon beginnen. 

Geraadpleegde literatuur: Google/Wikipedia onder “Zuidwalvulkaan”.  Echt, 
hij bestond! 
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Zaterdag 17 oktober 

Na een goed ontbijt, regenbestendig ingepakt, gingen we opnieuw naar de 
IJsbaan. Op weg door het bosgebied waren weer enorme aantallen vink- 
en lijsterachtigen te zien. Maar tussen de fouragerende Kepen geen 
Dwerggors. Er bleef nog één mogelijkheid over: bij Huize Donia, langs het 
fietspad. Huub zag een glimp, maar de Gors vloog weg. Het duurde wel 20 
minuten voor Jeroen Walta de verlossing bracht. “IK HEB HEM!” En we 
konden er niet genoeg van krijgen, omdat deze zeldzame gast 
onverstoorbaar in de grasrand bleef rondscharrelen, terwijl de Kepen zich 
steeds weer lieten wegjagen door passanten. 

We zochten de kust op en belandden bij de verlaten Camping Stortemelk. 
Er vloog weinig over de nollen. Bij de bosrand achter ons joegen 
voortdurend Kauwtjes achter twee Sperwers aan en die speelden het spel 
mee. Houtduiven waren her en der aan het struinen. We trokken de 
zeereep in en dicht bij zee riep Marian. We zagen een Velduil voor ons 
langs vliegen. Even later boog de uil boven strand en zee af naar 
Terschelling. 

We fietsten later weer naar de waddenkant van het eiland en stopten bij 
kansrijke struwelen en doorkijkjes. Er zijn onder andere Zwarte Mezen 
gesignaleerd. Even buiten het dorp, langs de weg naar het Posthuis en de 
Kroonpolders, was er tijd en plek voor de lunch. Vanaf enige hoogte keken 
we uit op het wad en een brede strook land tussen de weg en het wad. Er 
viel weinig te melden. 

De zes, zeven kilometers naar het Posthuis, de bossen rond de 
eendenkooien, het uitzicht vanaf de kijkhut, het vriendelijke duinlandschap 
rechts en de uitgestrekte Waddenzee links, dit is dus Vlieland op zijn 
mooist. En passant zagen we enkele Kleine Rietganzen en een eenzame 
Wilde Zwaan. Vanaf de kijkhut overzagen we een hoek van de 
Waddenzee; rechts in de verte waren de Kroonpolders achter een lage 
dijk. Op het wad waren enorm veel Bergeenden en ook wat Slobeenden en 
een handvol Pijlstaarten. De steltlopers waren dun gezaaid, enkel wat 
Wulpen. 

Bij de Kroonpolders kleurde de kwelder hier en daar bloedrood door de 
Zeekraal. Er waren twee zittende Slechtvalken te zien. Onder langs de dijk 
liepen enkele Tapuiten met ons mee. De familie Laan uit Heiloo had er 
twee Dwerggorzen gezien. We keken ernaar uit. Bij het Posthuis was 
iedereen even aan het uitblazen, alleen Huub bleef scherp. Hij had de 
Klapekster en de Zwarte Roodstaart in beeld.  
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Op de terugweg vrolijke taferelen, want Joop werd tegen de wind door een 
aantal mensen geëscorteerd en voortgeduwd. Of hij er blij mee was? Het 
is na wat regen in de ochtend verder een zonnige dag geworden. In het 
luxe hotelletje “De Veerman” werd de dag mooi afgerond. 

Zondag 18 oktober 

Zwaar bewolkt, dikke onregelmatige motregen. Koud was het niet en het 
was nagenoeg windstil! En hoe lekker is dat. 
 

Uiterste oostpunt 
Bedrijventerrein, haventje en oostelijke duinenrij. De abelen daar stonden 
gelukkig nog voor minder dan de helft in blad en dat verschafte ons een 
goed beeld op voedselzoekende en nauwelijks roepende Tjiftjaffen (4) en 
Goudhaantjes (7); heel dichtbij een mannetje (oranje kruin) en een 
vrouwtje (gele kruin). Vanaf het duin zagen we geweldige trek. Achter 
elkaar verlieten groepen lijsters het eiland in oost-zuid-oostelijke richting 
(naar de Friese kust). Dat vogeltrek een “zenuwengedoe” is bleek uit het 
feit dat er groepen lijsters bij het zien van het vele water recht het 
duindoornstruweel in dwarrelden, gevolgd door andere groepen die daar 
juist uit opvlogen om genoemde oversteek te gaan maken. Heel 
spectaculair om te zien! En steeds als je door die duinen even van het pad 
afging vlogen er lijsters voor ons op. 
 

Nieuwe Eendenkooi 
In het gemengde bos van eik, berk, els, spar en den EN de bloedirritante 
amerikaanse vogelkers (ecologische ramp van Vlieland) zaten wat 
Roodborsten en Lijsters (1 grote) en enkele Staartmezen. Een Slechtvalk 
vloog laag over. Een Waterral schalde vanuit het riet rond de idyllische, 
nooit gebruikte kooikersplas. 
 

Uitzichtpunt “Bol van Dooie” (ter hoogte van Bomenland) 
Vele tientallen Bergeenden, Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen 
grondelden en slobberden . Een kort biddende Ruigpootbuizerd zeilde na 
het gebed van ons af. Een flinke groep Kepen zocht  voedsel tussen de 
sfeervol, zacht verkleurende posthuis-wadvegetatie. Verstild mooi nu, dit 
wad, wat een prachtplek! Vanaf het posthuis fietsten we over het 
Malgumpad, het Veenpad en het Pad van Dertig terug naar het dorp. Door 
ongelooflijk saaie zee-duinen, begroeid met overdadig helm en als 
struiksoort uitsluitend; hier en daar kleine dan wel grote bollen. En Jaap 
Olbers vond die duinen juist schitterend. Alles blijft toch een kwestie van 
smaak. Doodstil was het hier met toch weer een enkele Roodborst, een 
Torenvalk en opgeteld 2 Roodborsttapuiten. Tussen de zerken van de 
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bijzondere begraafplaats in het dorp hipten en tjilpten 22 Roodborsten, 12 
Koperwieken, 3 Zanglijsters, 5 Merels en 2 Heggemussen. 
 
Het was een indrukwekkend weekend. Bedankt allen en bedankt Vlieland. 
Excursie Vogeltrek, 25-10-2015 
 Marjorie Janse 

Huub Huneker, die de excursie leidde, zei dat deze titel erg toepasselijk 
zou zijn. Er was namelijk totáál geen vogeltrek. Althans niet voor ons 
zichtbaar... Er schijnt namelijk ook een “verborgen” vogeltrek te bestaan. 
Huub haalde het tijdens de excursie al aan: prof. Tinbergen heeft dat al 
beschreven. Het wil zeggen dat de vogeltrek voor ons niet altijd zichtbaar 
is, maar die trek is er wel degelijk. Dan vliegen de vogels óf heel hoog, óf 's 
nachts. Of beide natuurlijk. Het Bureau van de Koninklijke Luchtmacht 
heeft van 8 tot en met 12 oktober 's nachts met radar een vogeltrek 
gemeten van wel 57 miljoen vogels. Terwijl er overdag maar ongeveer 
10% werd waargenomen (met dank aan Arie Dekker die de link deelde van 
Natuurbericht waar dit in beschreven stond). 

Toch was het ondanks het uitblijven van een uitbundige vogeltrek een 
mooie excursie. Het was namelijk de eerste dag met zon na vele dagen 
slecht en bewolkt/regenachtig weer. De uitgeslapen excursiegangers 
(dankzij het ingaan van de wintertijd had iedereen er een uurtje slaap bij 
gesnoept) van totaal 9 man en 1 vrouw, zagen de zon prachtig opkomen 
vanaf het strandplateau. In de duindoorns vol knaloranje bessen 
duizenden Spreeuwen, af en toe opvliegend in één zwarte wolk met in de 
zon schitterende vleugeltjes om even verderop weer te landen. Vanuit het 
noorden kwam ook een zwerm aanvliegen, prachtig afstekend tegen de 
roze wolken van de zonsopkomst. Ze zagen de Spreeuwen op de grond, 
draaiden een rondje, leken te weifelen maar al snel daalde de voorste helft 
als een torpedo eensgezind naar beneden, de tweede helft vloog door. Op 
de restanten van het restaurant op het strandplateau zaten twee Zwarte 
Roodstaarten, regelmatig opvliegend om een insect onder de dakrand 
vandaan te halen. Ook een Roodborst en twee Koolmezen zaten er 
kleurrijk te zijn. Dan via de Vlewosche weg op pad. In de struiken wemelde 
het van de geluidjes van o.a. Goudhaantjes, wat Roodborstjes, een 
Zanglijster zat heel zachtjes te zingen vanuit een verborgen struikje, er 
vlogen wat Groenlingen, zelfs nog 1 Vink, een Roodborsttapuit zat op de 
draad bovenop het duin. Af en toe vloog de zwerm Spreeuwen langs. Er 
was een moment dat je over het duin één lange oneindige sliert 
Spreeuwen zag. Om even later zoevend met al die duizenden vleugeltjes 
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over ons heen te vliegen. Machtig mooi! Verderop zagen we nog een 
Grote Lijster op de grond fourageren. Drie Bontbekplevieren kwamen over 
en verdwenen snel zuidwaarts. Die hadden begrepen waar we voor 
kwamen: vogeltrek. Alleen wij hadden iets meer in gedachten. 
Terug over het strand. Het was bijzonder helder, zelfs de tweede rij wind-
molens was haarscherp te zien. Erg weinig vogels, maar kers op de taart 
was een groep van tien Jan van Genten die een eind op zee langs vloog. 
Enkele juvies ertussen. Een zeehond dobberde ergens tussen de golven. 
Bij de strandopgang lagen wat boomstammen als afscheiding, en Huub liet 
ons zien dat er kevers in hadden gezeten. De vele gangetjes met 
aftakkingen waren duidelijk te zien. Door het prachtige zonnige en rustige 
weer en de vele Spreeuwen en toch wat leuke vogelobservaties de moeite 
waard. Bedankt voor al je uitleg weer, Huub! 
 

 
 

Spreeuwen Foto: Marjorie Janse 

 
Excursie Vogeltrek, 31-10-2015 
 Marjorie Janse 



De Winterkoning 51 (1) 13 

Er was weer een prachtige herfstdag voorspeld, en dat werd het ook. Met 
11 man gingen we onder leiding van Hans Kuperus van start vanaf het 
strandplateau over de Vlewosche weg. Langzaam kwam de zon door de 
nevel. Er zaten trektellers op het duin, die spraken later van “eindelijk weer 
een leuke ochtend”. En hebben natuurlijk nog véél meer gezien dan wij. 
Een Havik vloog langs. Er zaten, net als vorige week, nog veel Spreeuwen, 
fouragerend op de duindoorns (volgens de trektellers ruim 16.000 die 
ochtend, bedankt Hans Groot). Af en toe probeerde een Sperwer zijn kans 
waar te nemen. Opvallend is dat de Spreeuwen dan gelijk een grote bal in 
de lucht vormen. Een machtig mooi gezicht. Er was gestage trek, niet heel 
massaal maar regelmatig vlogen groepjes langs met vooral veel Vinken, 
maar ook Kepen, Ringmussen, Groenlingen, soms wat Veldleeuweriken 
ertussen, een groepje Pimpels, Zanglijsters, Koperwieken, enz. Een Grote 
Bonte Specht koerste in zijn eentje straight zuidwaarts. Overal in de 
struiken hoorde je geluidjes, en als je goed keek zag je soms een 
Goudhaantje door het gebladerte schieten, of een Koolmees of 
Pimpelmees. Roodborsten lieten zich goed zien en horen in de topjes van 
de struiken.  

 
Sperwer Foto: Cees op den Velde 
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Aan het eind van het pad splitste de groep zich in tweeën. De ene groep 
ging richting van Oldenborghweg terug (zagen een Bruine Kiek vrouw naar 
zuid vliegen) en ik ging met nog wat mensen over het strand. In zee waren 
wat zeehonden aan het spelen, er stond een groep met diverse soorten 
Meeuwen. Langs de branding renden meerdere Drieteenstrandlopertjes 
met de golven mee. Over zee nog een Jan van Gent. Ik meende een 
groepje duikers te zien, maar later bleken het vier Futen te zijn. Gek, ik 
wist niet dat die ook in zee zwommen. Op de parkeerplaats zat een groep 
Graspiepers (heel dicht te benaderen), en er zat een jonge Torenvalk in 
het zonnetje op de grond. Die had kennelijk net een bad genomen en zat 
zich heerlijk te poetsen. Zo te zien met volle krop, beetje uit te buiken dus. 
Er was ook Sperwertrek, wij hebben er zo'n stuk of 8 langs zien komen. 
Waarom de herfst mijn favoriete seizoen is: omdat dit soort werkelijk 
schitterende najaarsdagen, die beginnen met nevel met daarna volop de 
warme zon en al die langstrekkende vogels, zo adembenemend mooi en 
spectaculair zijn. Hans bedankt voor het leiden van deze excursie! 

 

Overlevingsstrategieën bij de Wespendief en de invloed daarvan op 
het aantal broedgevallen in de zes deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin  
 Jos Vroege 
 

In mei 2015 verbleef ik met een groep Nederlandse vogelaars twee weken 
in China – in Beidaihe en omgeving - voor het waarnemen van vogels die 
langs de oostzijde van het Euraziatisch continent naar het noorden 
trekken. Een van de roofvogels die ik daar graag wilde zien was de 
‘Eastern Honey-Buzzard’ Pernis orientalis1. Dat is, net als onze 
Wespendief (Western Honey-Buzzard Pernis apivorus), een trekvogel. De 
Oostelijke Wespendief overwintert in Zuid-Oost Azië (en op het Arabisch 
Schiereiland) en broedt van Oost-Siberië tot in het noorden van China en 
Japan. Ferguson-Lees & Christie (2005) beschouwen hem als een aparte 
soort. Anderen zien hem als een ondersoort van de ‘Indomalayan 
                                                      
1 Brazil (2009) duidt de ‘Eastern Honey-Buzzard’ Pernis orientalis aan als 

‘Oriental Honey Buzzard’. Svensson e.a. (2010) beschouwen deze vogel als een 

ondersoort van de 'Aziatische Wespendief' Pernis ptilorhynchus. Génsbøl (2005) 

gebruikt de naam ‘Aziatische Wespendief’ alleen voor de ondersoort Pernis 

ptilorhynchus orientalis en betitelt de soort Pernis ptilorhynchus als 'Oostelijke 

Wespendief'. Dat is in dit verband uiteraard verwarrend. 
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(Crested) Honey-Buzzard’ Pernis ptilorhynchus. Die komt, behalve in Zuid-
Oost Azië, voor op het Indisch subcontinent en is een standvogel. 

 

(Oostelijke) Wespendief, Pernis orientalis Foto: René van Rossum 
 

In ‘Raptors of the World’ onderscheiden Ferguson-Lees & Christie (2005) 
zeven soorten Wespendieven. De bovengenoemde drie soorten hebben 
allen een groot verspreidingsgebied. De andere vier zijn endemen: 
‘Steere's Honey-Buzzard’ Pernis steerei komt uitsluitend voor op de 
Filippijnen, ‘Barred Honey-Buzzard’ Pernis celebensis op Sulawesi, ‘Long-
Tailed Honey-Buzzard’ Henicopernis longicaudi op Nieuw-Guinea en 
‘Black Honey Buzzard’ Henicopernis infuscatus op Nieuw-Brittanië. Al deze 
Wespendieven zijn, net als de Indomaleisische Wespendief, standvogels. 
De Westelijke, Oostelijke en Indomaleisische Wespendief zijn roofvogels 
met een zeer variabel verenkleed. Veel van die kleden vertonen 
belangrijke overeenkomsten met die van de veel sterkere Havikarenden 
(vooral Spizaetus in Zuid-Oost Azië en Hieraaetus in Afrika). Volgens 
Ferguson-Lees & Christie (2005) is hier sprake van mimicry: de zwakken 
hebben zich in de loop van de evolutie beschermd door het verenkleed van 
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de sterken na te bootsen. Ook bij de endemische Wespendieven van de 
Filippijnen en Sulawesi bestaan er overeenkomsten met het kleed van de 
lokale Havikarenden. Bij de Wespendief van Sulawesi, waar slechts één 
Havikarend voorkomt, zijn die overeenkomsten het sterkst. Behalve door 
imitatie van het verenkleed van Havikarenden hebben de Westelijke en de 
Oostelijke Wespendief hun overlevingskansen in de loop van de evolutie 
vergroot door niet in de tropen te broeden: daar zijn ze namelijk kwetsbaar 
voor aanvallen door allerlei grotere soorten roofvogels en uilen (Ferguson-
Lees & Christie, 2005). Broeden in (het noorden van) Eurazië is voor 
Wespendieven echter ook niet zonder gevaren. Ook daar komen 
roofvogels en uilen voor waaraan zij ten prooi kunnen vallen. In onze 
contreien moet daarbij vooral worden gedacht aan de Havik Accipiter 
gentilis. Volgens Bijlsma e.a. (2012) hebben onze Wespendieven de 
afgelopen decennia een steeds grotere kans om in hun broedgebied 
gepredeerd te worden. In zijn onderzoeksgebied op de Veluwe werd 
predatie van nestjongen en/of volwassen vogels in 1970-75 door hem nog 
niet vastgesteld. In 1976-89, 1990-99 en 2000-09 mislukten om die reden 
echter 10%, 16% en 41% van de onderzochte wespendiefnesten. In zijn 
onderzoeksgebied in Drenthe was dat in 1990-95, 1996-99, 2000-04 en 
2005-09 het geval bij respectievelijk 25%, 18%, 40% en 45% van de 
nesten. Ook de bossen van Nederland zijn voor broedende Wespendieven 
dus een ‘gevaarlijke leefomgeving’ geworden. Behalve de toegenomen 
predatiedruk door Haviken spelen daarbij ook de toename van de 
Boommarter Martes martes en ‘habitatfragmentatie’ als gevolg van 
natuurontwikkeling een rol (Bijlsma, 2014).  
 
In de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee heeft de Wespendief 
zich pas begin jaren negentig als broedvogel gevestigd. Gezien de grote 
kans op mislukking van een broedgeval elders in het land, had dat 
waarschijnlijk niet alleen te maken met het ouder worden van het naaldbos 
(Vroege, 2015a). In de periode 1995-2014 werd in de duinen tussen 
Camperduin en Wijk aan Zee 26x een bezet wespendiefnest gevonden. 
Tweemaal (8%) mislukte dat broedgeval: in 2012 vielen bij een nest in 
gebied Bergen de eieren waarschijnlijk ten prooi aan een Boommarter – 
die in de afgelopen 10 jaar de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee 
in rap tempo heeft veroverd (Vroege, 2015b) - en in 2003 werd een van de 
volwassen vogels van het nest in het Bergerbos mogelijk geslagen door 
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een Havik2. In 1998 werd in gebied Castricum verder een volwassen 
Wespendief aangetroffen die ten prooi was gevallen aan een Havik. Een 
nest van de Wespendief werd dat jaar echter niet gevonden (Vroege, 
2012; 2015a; Levering, 2014). 
 
De duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee zijn, in vergelijking met de 
bossen in Drenthe en op de Veluwe, voor Wespendieven nog relatief 
veilig. Maar ook in dit gebied is sprake van boskap in het kader van 
natuurontwikkeling en ook hier liggen de Boommarter en de Havik op de 
loer. In gebied Castricum – het gebied waar ik vanaf 2000 als roofvogelaar 
actief ben – heeft de Wespendief in de periode 1995-2014 driemaal 
succesvol gebroed: in 2008, 2009 en 2011. In 2009 en 2011 gebeurde dat 
op een ander nest dan in 2008: in 2009 vestigde zich een Havik vlakbij het 
nest waarop in 2008 was gebroed (Vroege, 2012). Dat door de 
Wespendief succesvol werd gebroed, was steeds in een jaar dat sprake 
was van slechts één succesvol broedgeval van de Havik in gebied 
Castricum. De afgelopen tien jaar was verder 5x sprake van twee en 2x 
van drie succesvolle broedgevallen van de Havik. Wespendieven lijken in 
dit gebied dus alleen tot broeden over te gaan als daar weinig Haviken 
broeden3.  
 
De Pearson correlatie tussen het aantal succesvolle nesten van de 
                                                      
2 In 22 van de 26 gevallen (85%) was sprake van een succesvol broedgeval van de 

Wespendief; 2x was sprake van mislukking en 2x (in 2007 in gebied Castricum en 

gebied Heemskerk) was wel sprake van de opbouw van een nest, maar werden 

vermoedelijk geen eieren gelegd. Roberts & Law (2014) spreken in dit verband 

van een ‘zomernest’. In gebied Castricum werd dit zomernest waarschijnlijk 

gebouwd door een jong paar: het jaar daarop was hier sprake van een succesvol 

broedgeval. In gebied Heemskerk werd een bestaand nest opgeknapt: het nest 

waarop in 2005 door een Wespendief en in 2006 door een Buizerd succesvol was 

gebroed (Vroege, 2012). Volgens Roberts & Law gebeurt dit bijvoorbeeld door 

ervaren vrouwtjes die hun partner kwijt zijn en een ander mannetje proberen te 

verleiden tot een broedpoging. Dat in 2007 in de gebieden Castricum en 

Heemskerk sprake is geweest van mislukking door predatie valt niet geheel uit te 

sluiten. 
3 De periode 1995-2004 wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat in de 

duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee toen nog slechts sporadisch een bezet 

wespendiefnest werd gevonden: in 1995 in gebied Bakkum-Egmond, in 2002 en 

2003 in gebied Bergen, en in 2004 in gebied Schoorl. 
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Wespendief en het aantal succesvolle nesten van de Havik in gebied 
Castricum in de periode 2005-2014 bedraagt -.84. Dat is bij een 
significantieniveau van .05 statistisch significant (p=.002). Voor het 
duingebied als geheel bedraagt de Pearson correlatie tussen het aantal 
succesvolle nesten van de Wespendief en van de Havik in deze periode -
.57. Ook dat is een hoge correlatie, al is die gezien het geringe aantal 
cases (n=10) niet statistisch significant (p=.086). Bij de andere 
deelgebieden van het Noord-Kennemerlands Duin zijn deze correlaties 
veel lager: -.34 in gebied Bakkum-Egmond, -.18 in gebied Heemskerk, -.08 
in gebied Bergen en -.04 in gebied Schoorl. Bij de beslissing om al dan niet 
tot broeden over te gaan lijken de Wespendieven in gebied Heemskerk 
dus slechts in zeer beperkte mate rekening te houden met het aantal 
broedende Haviken. In de gebieden Bergen en Schoorl lijken 
Wespendieven daarmee totaal geen rekening te houden. Waarom dat zo 
is, kan worden afgeleid uit tabel 1. 
  
Tabel 1. Het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik en de 
Wespendief in de verschillende deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin in de periode 2005-2014. Bij de Havik wordt ook 
melding gemaakt van het aantal succesvolle broedgevallen per 1000 
hectare ‘bos’ per jaar en per 1000 hectare ‘naaldbos’ per jaar. 
 

  Havik Hectare 
Per 1000 

ha Hectare 
Per 1000 

ha Wespendief 

  2005-2014 bos bos, p/j naaldbos 
naaldbos, 

p/j 2005-2014 

              

Schoorl 39 956 4.1 832 4.7 9 

Bergen 18 405 4.4 161 11.2 3 

Wimmenum 7 33 21.2 3 233.3 0 

Noord 64 1394 4.6 996 6.4 12 

              

Bakkum-
Egmond 41 368 11.1 229 17.9 3 

Castricum 19 381 5.0 106 17.9 3 

Heemskerk 37 390 9.5 174 21.3 1 

Zuid 97 1139 8.5 509 19.1 7 

              

Totaal 161 2533 6.4 1505 10.7 19 
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In deze tabel zien we dat in het noordelijk deel van de duinen tussen 
Camperduin en Wijk aan Zee naar verhouding minder succesvolle 
broedgevallen van de Havik te vinden zijn dan in het zuidelijk deel (4.6 
versus 8.5 per 1000 ha ‘bos’ per jaar; 6.4 versus 19.1 per 1000 ha 
‘naaldbos’ per jaar)4. Wespendieven broeden bij voorkeur in het noorden: 
in de periode 2005-2014 waren daar 12 en in het zuiden 7 succesvolle 
broedgevallen. In de gebieden Schoorl en Bergen is het aantal broedende 
Haviken relatief laag en kunnen Wespendieven waarschijnlijk ieder jaar 
zonder al teveel risico broeden. In de gebieden Wimmenum en Heemskerk 
is het aantal broedende Haviken relatief hoog en kunnen zij dat vrijwel 
nooit. In de gebieden Bakkum-Egmond en Castricum zijn de risico’s 
waarschijnlijk het ene jaar wel en het andere jaar niet aanvaardbaar. 
Vandaar dat er in deze deelgebieden wel en in de andere deelgebieden 
(vrijwel) geen verband bestaat tussen het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Wespendief en het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Havik. 
 
Tabel 2. Correlaties tussen het aantal succesvolle broedgevallen van de 
Wespendief in de verschillende deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin in de periode 2005-2014 enerzijds, en de 
oppervlakten bos en naaldbos, en het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Havik per 1000 hectare ‘bos’ en ‘naaldbos’ per jaar anderzijds. 
 

  Hectare Havik per 1000  Hectare Havik per 1000 

 
bos ha bos, p/j naaldbos ha naaldbos, p/j 

                  

Pearson r (p) r (p) r (p) r (p) 

Wespendief .95 (.003) min .66 (.156) .95 (.003) min .55 (.261) 

                  

                  

Spearman ρ (p) ρ (p) ρ (p) ρ (p) 

Wespendief .70 (.123) min .82 (.046) .70 (.123) min .96 (.003) 

                                                      
4 Net als in een vorig artikel over de Wespendief in het Noord-Kennemerlands 

Duin is, gezien het ontbreken van recente gegevens voor alle deelgebieden, hierbij 

uitgegaan van de oppervlakten bos en naaldbos omstreeks 1990 (Vroege, 2015a). 

Met name de oppervlakte naaldbos is sindsdien afgenomen. Vooral in de gebieden 

Bakkum-Egmond, Castricum en Heemskerk heeft veel van dat naaldbos zich 

bovendien ontwikkeld tot gemengd bos. 
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Wat in tabel 1 verder opvalt, is dat het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Wespendief in de verschillende deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin beter wordt voorspeld door het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Havik per 1000 ha ‘naaldbos’ per jaar dan door het 
aantal succesvolle broedgevallen van de Havik per 1000 ha ‘bos’ per jaar5. 
Uit tabel 2 blijkt echter dat dit in de Pearson correlatie niet tot uitdrukking 
komt. Daarvoor zijn de verschillen in het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Havik per 1000 ha ‘naaldbos’ per jaar waarschijnlijk te extreem (4.7 
in gebied Schoorl, 233.3 in gebied Wimmenum). In de Spearman rang-
correlatie komt dit wel tot uitdrukking: de correlatie met het aantal 
succesvolle broedgevallen van de Havik per 1000 ha ‘naaldbos’ per jaar is 
hoger (-.96) dan de correlatie met het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Havik per 1000 ha ‘bos’ per jaar (-.82). Beide correlaties zijn 
bovendien weer hoger dan de correlaties met de oppervlakte naaldbos en 
de oppervlakte bos (beiden: .70). 
 
In een vorig artikel bracht ik de grotere geschiktheid voor de Wespendief 
van het noordelijk deel van de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee 
in verband met de grotere oppervlakte naaldbos dat daar beschikbaar is 
(Vroege, 2015a). Uit dit artikel blijkt dat het beperkte aantal succesvolle 
broedgevallen van de Havik één van de factoren zou kunnen zijn die (de 
naaldbossen in) de gebieden Schoorl en Bergen voor de Wespendief zo 
aantrekkelijk maken6. Dat in deze naaldbossen zo weinig succesvolle 
broedgevallen van de Havik te vinden zijn, heeft waarschijnlijk te maken 
met de voedselsituatie: in de gebieden Schoorl en Bergen zullen voor de 
Havik – en wellicht ook voor de Boommarter - minder prooidieren te vinden 
zijn dan in de andere delen van het Noord-Kennemerlands Duin. Een 
                                                      
5 In de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee heeft zowel de Wespendief als 

de Havik een sterke voorkeur voor een naaldboom als nestboom: uit de verslagen 

van de Roofvogelwerkgroep (bijvoorbeeld: Levering, 2014) blijkt dat in de 

periode 2005-2014 slechts 9% van de wespendiefnesten en 8% van de haviknesten 

te vinden was in een loofboom. 
6 In het overzichtsartikel van Sergio & Hiraldo (2008) over predatie van 

roofvogels en uilen door andere roofvogels en uilen wordt verwezen naar twee 

studies naar het effect van Haviken op de territoriumbezetting (1x) en het 

broedresultaat (2x) van Wespendieven. Een effect op de territoriumbezetting werd 

daarbij niet gevonden (Hakkarainen e.a., 2004). Deze studie vormt daarop dus een 

belangrijke aanvulling. 
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verklaring daarvoor ligt voor de hand: “Iets ten zuiden van Bergen ligt de 
grens tussen de kalkrijke bodem van het Duindistrict en de kalkarme grond 
van het Waddendistrict. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de flora en 
fauna” (Levering, 2014). Of ten noorden van de kalkgrens behalve minder 
Haviken ook meer wespen voorkomen en of de aantrekkelijkheid van de 
gebieden Schoorl en Bergen voor de Wespendief dus ook is ingegeven 
door een grotere beschikbaarheid van voedsel is niet bekend. Onderzoek 
met GPS-dataloggers naar de locaties waar Wespendieven foerageren 
zou daarover meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 
 
Dit artikel verscheen, in iets andere vorm, eerder in ‘De Takkeling’ 
(Vroege, 2015c). Met dank aan Rob Bijlsma, Henk Levering, Rienk Slings 
en Dook Vlugt voor hun commentaar en aan René van Rossum voor zijn 
toestemming om de door hem gemaakte foto als illustratie bij dit artikel te 
gebruiken. 
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Vinkenbaanverslag 2014 
 Richard Reijnders 

Maart 
Dit jaar geen winterweer, dus pas in maart werden weer enkele min of 
meer serieus te noemen vangpogingen gedaan. Bitter weinig werd er 
gevangen, met als hoogtepunten een Putter op de 4e en een Kievit op de 
29e. Op de 31e werd er een poging gedaan om rallen te vangen ’s nachts, 
in combinatie met nachtvlinderen op laken (geen smeer). Slechts 2 
Waterrallen werden gevangen, maar heel bijzonder waren 16 
Ligusterblokspanners op het laken. Van deze soort waren er vóór 2014 in 
heel Nederland ooit maar 13 gemeld (!). 

April 

Op 1 april meteen al een heel leuke vangdag. Niet veel, maar wel o.a. 2 
Kleine Plevieren, Beflijster en Rouwkwikstaart. Kleine Plevieren bleven ook 
rest van de maand heel aardig gevangen worden, met in totaal maar liefst 
11 exemplaren. Op de 16e een Zwartkop en op de 19e een Tjiftjaf met 
Bruxelles-ring. Ook altijd leuk. Op de 22e werd de eerste Rosse Grutto 
gevangen. Best vroeg, maar nou nog niet bepaald een voorbode. Pas op 
de 26e de volgende. Een hele mooie vangdag voor onze nieuwe ring-
vergunninghouder Tim van der Meer. Niet alleen 3 Rosse Grutto’s, maar 
ook nog een Draaihals (!) gevangen. Deels ook met zijn vriendin Wietske. 
En weer pas op de 29e nieuwe Rosse Grutto’s. Maar nu echt ook heel 
serieus. Maar liefst 45 werden er gevangen, en ook nog een Steenloper. 
Op de 29e een min of meer vergelijkbare dag, met 36 Rosse Grutto’s en 
ook weer een Steenloper. Twee van de Rosse Grutto’s waren al geringd, 
met één hele leuke erbij. Die was als eerstejaars vogel geringd te Nidingen 
(Noorwegen), en wel op 2 oktober 1987. Die was dus al 26 jaar oud. Een 
heel oudje dus. Grappige is dat je dat aan vogels dus totaal niet afziet..  

Mei 

Op de 1e opnieuw een fantastische vangdag, met maar liefst 95 Rosse 
Grutto’s en 8 Steenlopers. Twee reeds geringde Rosse Grutto’s, waarvan 
1 met Hiddensee-ring. Daarna kakten de Rosse Grutto-vangsten in. Wel 
op de 7e nog eentje met Madrid-ring. Rest van de maand hele magere 
vangsten, maar wel nog 2 Steenlopers, 3 Zilverplevieren, 
Kanoetstrandloper, 10 Kwartels, 3 Koekoeken en een Boomklever. 
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Juni 
Er werden niet zo heel veel vangpogingen gedaan (nauwelijks eigenlijk), 
maar toch wel wat leuke vangsten: Grote Canadese Gans, nog 2 Kwartels, 
3 Kleine Plevieren, 11 Gierzwaluwen, de eerste 3 IJsvogels, 4 Kuifmezen, 
nog een Boomklever en 2 Roodmussen (op één dag). Leuk was de vangst 
van een Rietzanger met Paris-ring op vrijdag de dertiende.. 

Juli 

Beetje erg tegenvallende maand. Ik houd het ook een beetje kort, omdat 
dit reeds derde maand op rij is die ik heb moeten herschrijven. Ik had al die 
tijd zitten schrijven met vangstresultaten van 2013 voor ogen. Vet balen. Er 
was wel één fantastisch mooie vangst deze maand. Die van een 
schitterend mooie adult zomerkleed Krombekstrandloper op de 28e. Een 
heel langverwachte nieuwe baansoort. Ik was helemaal alleen en had 
geen fototoestel bij me. Gelukkig wist ik één iemand te regelen die snel 
kon komen om wat foto’s te maken. Piet (Admiraal), nogmaals heel erg 
bedankt.. 
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Krombekstrandloper Foto: Piet Admiraal 

Best wel leuke (maar niet heel spectaculaire) vangsten deze maand o.a. 3 
Kleine Plevieren, Regenwulp, 98 Witgatjes, 4 Bosruiters, Boomleeuwerik 
en 4 Snorren. Bosrietzanger met Bruxelles-ring.. 

Augustus 

Eerste dag van de maand al een hele spectaculaire. Na een op zich goede 
vangdag (maar niets bijzonders) gingen Cees en Tim na het sluiten van de 
netten naar huis. Ik besloot nog een ietsje te blijven plakken. Plots zag ik 
best wat Oeverzwaluwen vliegen en zette het geluid aan. Ze reageerden 
goed en ik wist er eentje met het slagnet te klappen. Applaus voor mezelf. 
Precies op dat moment kwam Luc aanlopen. De Oeverzwaluwen bleven 
laag rondvliegen en zowaar wist Luc nog een tweede te klappen. Dat was 
mooi meteen een jaarrecord, want we hadden nooit eerder meer dan 1 
Oeverzwaluw in een jaar gevangen. Maar het was nog niet op. In ongeveer 
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een uur tijd vingen wij 14 (!) Oever- en 11 Boerenzwaluwen. Daarna waren 
ze weg en hielden wij het ook voor gezien. Maar wel echt ongekend. 
Volgende dag waren Leo, Piet (Admiraal) en Tim van de partij. Na opnieuw 
een aardige maar niet heel spectaculaire vangdag doken er aan het einde 
van de ochtend weer heel veel Zwaluwen op. Leo, Piet en Tim gingen tot 
laat in de middag door (zeer ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar) en 
wisten opnieuw 14 Oeverzwaluwen onder en in het net te krijgen. Maar dat 
niet alleen. Ook nog eens 65 Boerenzwaluwen en 37 (!) Huiszwaluwen. 
Grote hulde aan de betrokken heren en wat een ongekende vangst. Zo 
gebeuren er altijd weer dingen op de baan die je nooit voor mogelijk had 
gehouden. Overigens was dit spektakel wel van korte duur. Rest van de 
maand werd er geen Zwaluw meer gevangen. Heel apart. Op 4 augustus 
toch weer ook een lekker daggie. André ving de eerste 2 Paapjes van het 
jaar en de eerste Waterrietzanger. Die laatste blijft toch wel één van de 
mooiste vogeltjes van de wereld (en erg zeldzaam en bedreigd). Op 5 
augustus een nog betere vangdag voor Tim en Luc met o.a. een 
Porseleinhoen, 2 Snorren en opnieuw een Waterrietzanger. Op 8 augustus 
opnieuw een goede vangdag met 126 vogels en een mooie Koekoek. 

Op zaterdag 9 augustus echt non-weer. Maar Leo besloot er toch voor te 
gaan. Hij ving slechts 7 vogeltjes. Maar wel weer een Waterrietzanger. 
Kijk, dat zijn de echte mannen natuurlijk. De zondag toch weer mooi weer. 
Meest bizarre was misschien wel de vangst van 30 Kneutjes. Zoveel 
hadden wij er nog nooit op één dag gevangen. Verder ook weer een Snor 
en 2 Waterrietzangers. 

Daarna een periode met wat minder weer, maar op de 14e toch weer een 
Waterrietzanger. En op de 16e maar liefst 10 (!) Groenpootruiters, een 
evenaring van het dagrecord. Op de 25e opnieuw een niet echt hele goede 
vangdag maar wel de eerste Sperwergrasmus en een heuse Krekelzanger. 
De eerste echte knaller van het jaar en zowaar gevangen in een door Leo 
dag daarvoor net opgezet nieuw netje, die natuurlijk meteen werd 
omgedoopt tot KREKEL. Terwijl eigenlijk natuurlijk LH een passender 
naam zou zijn. Verder deze maand o.a. Zwarte Ruiter en onze enige Gele 
Kwikstaart van dit jaar. 
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Snor en Waterrietzanger Foto: Tim van der Meer 

September 

Op de 2e al meteen weer een hele mooie vangdag. Een totaal van 198 
vogels, verdeeld over 27 soorten is nooit verkeerd natuurlijk. Highlights: 
Bontbekplevier, IJsvogel, 11 Huiszwaluwen (w.o. een slag van 3), hele 
leuke terugvangst van een man Blauwborst uit 2010, Snor, 
Sperwergrasmus, en (echt heel vroeg) 10 Vuurgoudhaantjes. Volgens 
Rienk een dag om door een ringetje te halen. De 3e iets minder 
spectaculaire vang-dag, maar wel een Kleine Karekiet met MOSKWA-ring 
(!). Daar doe je het allemaal voor natuurlijk. Rest van eerste helft van de 
maand beetje zeuren, maar wel regelmatig vangsten van 
Sperwergrasmussen (8 in totaal). Op de 19e dan toch weer een hele mooie 
vangst. Een schitterende volwassen man Buidelmees. Met alle dank aan 
Tim natuurlijk voor maken mooie geluiden. We zijn pas “half way ‘round”, 
maar er gaat een tijd komen (echt), dat alles weer net zo mooi klinkt als 
vroeger. 
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Krekelzanger Foto: Tim van der Meer 

Rest van de maand opnieuw beetje zeuren (vooral vanwege het slechte 
weer), maar wel al eerste Bladkoningen (6). Enige echt mooie vangdag 
was de 28e, met 275 vogels w.o. o.a. een Cetti’s Zanger en een Kleine 
Bonte Specht. 

Oktober 

Oktober was zeer goed voor Bladkoning. Maar liefst 40 werden van een 
ring voorzien. Op de 2e een leuk dagje voor Walter, Tim en walgelijke 
Wallie. Niet veel, maar wel een Boomleeuwerik en een Cetti’s Zanger. 
Daar doe je het dan toch weer voor. Op de 6e weer een echte knaller. Een 
schitterende Raddes Boszanger. Wat een heel bijzondere Phylloscopus is 
dat toch. Op de 12e ook een hele leuke vangst van 3 Buidelmezen. Ook 
geen alledaagse soort. De 16e opnieuw 2 mooie krenten: een Beflijster en 
een heuse Dwerggors. Op de 30e een hele goede vangdag met maar liefst 
403 vogels, maar zonder een echte krent. Vijf Baardmannetjes waren dan 
nog wel enigszins leuk. 
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Baardmannetje Foto: Tim van der Meer 

Toch nog een hele leuke vangst op de laatste dag van de maand: een hele 
mooie Klapekster. Niet bepaald een soort die je elk jaar vangt, en best wel 
een heel spectaculair beest natuurlijk. 

November 

Een best wel heel bewogen maand. In principe is november de 
spannendste maand van het jaar. Alleen bijna elk jaar wordt dat verprutst 
door het weer, en zit vangen er gewoon überhaupt totaal niet in. Ook dit 
jaar weer eerste helft van de maand heel marginaal weer. Maar omdat het 
zo’n spannende maand is dus werd er zoveel als maar kon wel gevangen. 
Op 2 november was de jeugdexcursie. Ondanks naar onze maatstaven 
heel magere dag, excursie-technisch gezien toch heel geslaagd. 

Op de 6e toch nog een heel aardig dagje. Heel dik 100 vogels, w.o. een 
heel mooi mannetje Sneeuwgors en ook nog een verrassend late Kievit. 
En toen op donderdag 13 november dan toch nog de dikverdiende knaller 
van het jaar. Een Turkestaanse Klauwier hing in het net. Vierde geval voor 
Nederland en sowieso eerste vangst ooit. Deze bleef na vangst nog 
ongeveer een week lang plakken langs de Van Oldenborghweg en trok in 
die tijd vele duizenden vogelaars. Eerst vooral Nederlanders, maar later 
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vooral ook Duitsers, Denen en Belgen. Die laatste namen vaak ook hun 
kinderen mee, die op hun ieniemienie mountainbikes gewoon rondjes 
maakten langs de netten. Maar het kon nog erger allemaal. Precies toen er 
eindelijk (voor het eerst in denk ik wel 100 jaar in november) een hele 
lange periode met ongelooflijk mooi vangweer werd aangekondigd kwam 
er een vangverbod. Dit omdat er op enige kippenfarms op de grens van 
Nederland en Turkije het griepvirus was uitgebroken. Niks aan te doen, 
einde seizoen.. 
 

 
Jeugdexcursie, 2 november Foto: Jos Vroege 

 

Al met al weer een leuk jaar, met wel een beetje heel erg weinig soorten. 
Voor jaaroverzicht zie:  http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2014 
 

Mijn lijstje bevat 175 soorten (opvraagbaar bij de redactie). Echte high-
lights zitten er niet bij, één keer waarschijnlijk een Vale Pijlstormvogel 
gezien (het leven zuur gemaakt door Stormmeeuwen) en één keer 
waarschijnlijk een Dwergaalscholver. Maar dat waren allebei van die “mijn 
koninkrijk voor een verrekijker”-momenten.. 

http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2014
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Smienten, geliefd en verguist 
 Jan Zweeris 

De mooie kleine eenden, die altijd laten horen waar ze zijn met hun 
kippenkuiken geluid, hebben bij ons hun overwinteringsgebied. Vanuit hun 
broedgebieden in de taiga zone van Scandinaviё en Rusland, komen ze 
met duizenden naar onze weide gebieden met hun sloten en plassen. 

Waarom vooral naar ons land? 

Wij hebben het lekkerste voedsel namelijk (Engels) raaigras, eiwitrijk 
sappig gras. En bovendien cultuurgrasland doorsneden met plassen en 
sloten als veilige rust en verblijfplaats. Veilig als er gevaar dreigt van b.v. 
Slechtvalken of Haviken. Overdag op het water rusten, poetsen en later 
baltsen. Dat is ook nog energie zuinig gedrag. Als het donker wordt, 
hebben ze weinig te vrezen van de meeste van hun vijanden. 

Dan gaan ze met z’n allen uit eten. Een gebeurtenis die zich iedere nacht 
herhaalt. Dat lekkere, voedzame gras wordt vaak met wortel en al uit de 
grond getrokken. Flinke schade aan het weiland tot gevolg. Geen boer die 
dat op prijs stelt. De schade kan wel verhaald worden bij het provinciaal 
schadefonds. Dat is dan nog een pleister op de wonde. Maar op al die 
sores van formulieren en bewijzen zitten ze ook niet te wachten. 

Eten ze dan alleen gras? Ja, wel hoofdzakelijk. Ze hebben een aangepast 
eetgerei daarvoor. Ze hebben een vrij kleine, stevige snavel en sterke 
kaakspieren. Hiermee kunnen ze met een krachtige beweging van hun kop 
en snavel heel efficiënt op de planten grazen; trekken en knippen tegelijk. 
Dat doet geen enkele andere eend op deze manier. De Smient is dus 
vooral een plantengrazer, maar eet ook insecten, slakjes en dregt plant-
aardig materiaal op uit het water. 

In Nederland overwintert de helft van alle Smienten van Noordwest- 
Europa. Dat waren er zo’n 300.000, maar de tellingen van de laatste jaren 
laten een duidelijke daling zien. Op dit moment  is het aantal Smienten al 
gedaald tot 200.000. Dus ook het aantal schade meldingen zal teruglopen. 
Dit is dus een van de argumenten om het afschieten van de kleine 
overwinteraars niet toe te laten. De jagers hebben er op aangedrongen, 
met hun agrarische lobby, om  ontheffing te krijgen van de jacht op 
Knobbelzwanen, Smienten en Ganzen. Het bestuur van Noord-Holland 
wilde dat toestaan, maar de rechter in Haarlem heeft daar een stokje voor 
gestoken. Voorlopig worden er geen 10.000 Smienten afgeschoten. Een 
aantal organisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, de Samen-
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werkende vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN en andere groepen, 
hadden bezwaar aangetekend bij de rechter in Haarlem. Men wees er bij 
de rechter vooral op dat de tellingen van de agrarische sector en de jagers 
niet juist waren. Die waren opgekrikt met alle dieren die ze wilden bejagen, 
zoals de van een ontheffing vrijgestelde diersoorten; Wilde Eend, Fazant, 
Houtduif, Konijn en Haas. 

Op deze soorten, die onder het begrip “wild” vallen, mag sinds de invoering 
van de Flora- & Faunawet(2002) zonder ontheffing gejaagd worden, zij het 
onder voorwaarden. Wim Ruitenbeek schreef een uitstekend artikel over 
deze problematiek in het blad “Tussen Duin en Dijk” nr.4 van dec.2014. 
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De Vos en de Bijeneters 
 Jan Zweeris 

Die ontmoetten elkaar in Nederland? Ja, bij het Duinmeer in Duin en 
Kruidberg, onderdeel van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Daar 
was een broedgeval van Bijeneters dat net niet succesvol was. Predatie 
van de Vos heeft op het allerlaatste moment het uitvliegen van de jonge 
vogels belet. Hoe kon dat gebeuren bij een nestgang in een duinwal, diep 
in de wand? De Vos heeft naast de nestgang een gang gegraven. Deze 
werd zo diep gegraven dat hij net uitkwam onder het eind van de nestgang 
van de Bijeneters. Hij ondergroef het eind van de nest-kom en kon zo de 
jongen opvreten. In de vossengang vond men naast resten van Hommels, 
Bijen, Libellen en andere insecten, enkele afgebeten veren van de jonge 
vogels. 
 
Bron: ”De Fitis”, nr.4 / 2014 (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) 

 
 

Ons 60-jarig jubileum 
Hans Stapersma 

 
Op 10 april 2018 bestaat de Vogelwerkgroep 60 jaar. Dat lijkt nog een tijd 
weg maar als we iets grootschaligs zouden willen doen ter viering van die 
mijlpaal, dan kan je er maar beter op tijd aan beginnen ! Op de laatste ALV 
hebben we de meningen al een beetje gepeild en er werden interessante 
ideeën geopperd. Uiteraard willen we graag alle leden hierbij betrekken en 
daarom hier een oproep om met uw ideeën en voorstellen te komen: graag 
telefonisch naar schrijver dezes (06-22684313). We zijn ook 
geïnteresseerd in mensen die ons willen helpen om dit jubileum vorm te 
geven; eventueel aanmelden kan via hetzelfde telefoonnummer.  
 
Op de ALV werd ook een praktisch voorstel voor de financiering van de 
viering gedaan in analogie met wat we voor ons 50-jarig jubileum ook 
hebben gedaan: een tijdelijke contributieverhoging in de periode 2016-
2018. Het Bestuur maakt graag gebruik van die suggestie van de leden op 
de ALV en we verhogen derhalve de jaarlijkse contributie over die periode 
met 2 euro. Dat levert over de totale periode tot en met het jubileumjaar 
een mooie actie-pot op. Uiteraard halen we die twee euro per jaar er weer 
vanaf in 2019 ! 
 
Wij zien uw suggesties en ideeën met veel belangstelling tegemoet !! 
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Wist je dat  ? Deel 3 
 Jan Zweeris 

Camouflage 
1. Verenkleed ook voor camouflage zorgt. 

2. Vrouwtjes meestal een saai bruin verenkleed hebben, zodat ze 

broedend op het nest zo min mogelijk opvallen. 

3. Houtsnippen en Nachtzwaluwen met hun bruin zwarte veren bijna 

onzichtbaar zijn op de dode bladerbodem en tussen dood hout. 

4. Vrijwel alle uilen dezelfde camouflage houding gebruiken door zich 

lang en smal te maken. 

5. De ronde kop bij een aantal wordt weggewerkt door op oorpluimen 

lijkende veren. 

6. Ze door de platgedrukte veren van de kop enz. op een afgebroken tak 

of een stuk boomschors lijken. 

7. Als ze toch in gevaar komen, overschakelen op een dreighouding door 

de vleugels te spreiden, veren op te zetten en de ogen open te 

sperren. 

8. Met de oorpluimen opgezet lijken ze dan op roofdieren als Vos, Marter 

enz. 

9. Dit nabootsen van een plant of ander dier om onzichtbaar of 

afschrikwekkend te zijn “mimicry” heet. 

Vogelrui 
10. Versleten veren vervangen moeten worden. 

11. Ruien enorm veel energie kost. 

12. Hiervoor onder andere grote kalkreserves uit het skelet worden 

gehaald. 

13. Ruien niet gebeurt in de broed- en trektijd of de wintertijd met 

voedselschaarste. 

14. Daardoor de meeste vogels ruien in de nazomer (juli en augustus), dus 

tussen broed- en trektijd. 

15. In de ruitijd niet gezongen wordt om minder op te vallen. 

16. Het nieuwe verenpak bij veel vogels onopvallend bruin en een beetje 

gestreept is (het winterkleed). 

17. Het er voor zorgt dat de vogels in topconditie zijn om een lange 

trektocht te maken of de winter te kunnen overleven. 
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18. Zangvogels, die grote afstanden afleggen, pas in Afrika ruien, het 

overwinteringsgebied. 

19. Sommige soorten nog een tweede keer ruien, vlak voor het 

broedseizoen. 

20. De mannetjes dan hun mooiste kleed krijgen, hun zomerkleed of 

prachtkleed.  

21. Bij de vleugelveren de rui symmetrisch plaats vindt in beide vleugels 

van binnen naar buiten. 

22. Een oude veer al een beetje los zit, voordat hij door de nieuwe eruit 

gedrukt wordt. 

23. Een Huismus ongeveer 1400 veren heeft en een Zwaan 25.000. 

24. Bij grotere vogels de rui langer duurt dan bij de kleinere. 

25. Een volwassen Kokmeeuw 3 maanden en een adulte Zilvermeeuw 6 

maanden nodig heeft. 

26. Water- en moerasvogels (eenden en ganzen) een groot deel van hun 

verenkleed in een keer ruien (volledige rui). 

27. Ze gezamenlijk ruien in de Randmeren (Kuif- en Tafeleenden) en in de 

Waddenzee (Bergeenden). 

28. Ze daar veel voedsel en rust vinden. 

29. De rui weken duurt en veel energie kost. 

30. Veel vogels in dichte vegetatie schuilen vanwege verminderd 

vliegvermogen en gebrek aan energie. 

31. De mooie mannetjes eenden ruien naar een vaal bruin kleed 

(eclipskleed) en dan minder opvallend zijn voor roofdieren. 

32. De Wilde Eend daarna meteen weer ruit en zijn kleurrijke verenpak 

krijgt om voor de winter met balts- en paringsrituelen te kunnen 

beginnen. 

33. Roofvogels dit niet kunnen doen; zonder vliegvermogen geen voedsel. 

34. Ze de rui van vliegpennen en dekveren spreiden over een lange 

periode en pen na pen, dekveer na dekveer, ruien.  

35. Het hele proces wel een paar jaar kan duren. 

36. Alleen tijdens de trek het even stopt en bij enige soorten ook tijdens 

het broedseizoen.  

Wordt vervolgd.  Met dank aan Marcel Boer van “Het Vogeljaar” en andere 
bronnen. 
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Dagboek Heemskerk 10 
 Jan Zweeris 

Marquette, Bos in de herfst 

Het bos met veel hoge bomen. Op een zonnige dag. Winderig met vlagen, 
gezang afwezig. 
Geluiden? Of alleen maar  stilte met windgeluiden? Als je gaat letten op 
geluiden, dan blijken dat er heel wat te zijn, waar je normaal geen acht op 
slaat. Allereerst het grote orkest van de windgeluiden; geritsel van 
bladeren en zwiepende takken in piano en forte. Geschuur en gepiep van 
takken die tegen elkaar leunen. Bij een windvlaag regent het eikels die in 
het water ploffen en er cirkels in achterlaten. Er zijn nog geluiden uit een 
andere bron. Het ruisende water van een beek dat over een dammetje valt. 
Vanaf het omringende weiland klinken de schorre kreten van een stuk of 
tien Blauwe Reigers. Gelukkig niet allemaal tegelijk. De grote groepen 
Zwarte Kraaien laten ook duidelijk horen dat ze er zijn. De Nijlganzen doen 
er niet aan mee, die grazen. Een blaffende hond in de verte. Een 
hinnekend paard. Toen ik langs het smalle paadje langs de beek aan de 
voorkant van Marquette liep, werd ik verrast op heel andere geluiden en 
kleuren. Rode, blauwe en bruine Libellen, bij tientallen zweefden of zaten 
ze in de zon, samen met allerlei blauwe, glanzend groene, en zwarte 
vliegen. Het zachte geruis en gezoem van hun vleugels was te horen in de 
luwte van het bos, terwijl ik stilstond om ze niet te verstoren. Niet gestoord 
door de wind kon ik het gezoem in verschillende toonaarden beluisteren en 
genieten van al dit schoons in het zonlicht. Nog opgefleurd door bloeiende 
Paarse Smeerwortels en Witte Winde, zo kenmerkend Pispotje genoemd.  
Stilte? Helemaal niet. 
 
De tuin en de voedertafel 
 
Het aantal bezoekers neemt toe. Vooral van de Turkse Tortels. Zeven van 
deze aardige vogels verdringen elkaar bij het mengzaad. Na getrek en 
geduw met veel gefladder, vinden ze allemaal een geschikt plekje om te 
kunnen eten. Iedere dag zitten er twee op de uitkijk op een schoorsteen of 
op de nok van het dak. Als ik het voer uitgestrooid heb en naar binnen 
loop, zitten de eersten al te bikken/pikken, voor ik de keukendeur dicht 
heb. De rest volgt dan al snel. Tien Mussen verschijnen er dan. Eerst even 
de kat uit de boom kijken. Alles in orde? Geen gevaar? Vanuit de struik 
naar het pad waar ook wat te bikken valt. Natuurlijk pikken ze er eerst de 
lekkere hapjes uit, … de zonnepitten. De harde tarwekorrels laten ze voor-
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lopig liggen. Als er nog wat ruimte op de voedertafel  tussen de Tortels is, 
gaat de stoutmoedigste daar  tussen zitten. De graankorrels laten zij ook 
grotendeels liggen. Lekkere zonnepitten eerst. Net als de Mezen. Alleen 
eten die ze niet ter plekke. Pakken en wegwezen. Op een tak in de Berk 
hakken ze het lekkers er uit. Is dat naar binnen gewerkt dan gaan ze weer 
een verse halen. Zowel Kool- als Pimpelmezen. Gevaar? Dat komt 
meestal van de Kraaien, Kauwen en Eksters. De kleintjes verdwijnen 
schielijk in de Berk en de Vuurdoorn. Meestal treed ik op als grote broer 
tegen de boosdoeners. Ik hoef maar voor het raam van de keukendeur te 
verschijnen of ze verdwijnen spoorslags. Ziezo, de kleintjes kunnen weer 
aan de bak. Zij weten al hoe het werkt. Net als de Tortels, die niet 
agressief zijn tegen de kleintjes. 
 
De Slechtvalk weer terug 
 
Op 5 september constateerde Huub door poep op de stoep van de 
voordeur en omgeving bij de dorpskerktoren, dat er weer een Slechtvalk in 
de nis huisde. Later vond hij ook resten van Houtsnip, Merel en Kievit. De 
Slechtvalk laat zich moeilijk spotten.. Toch is dat gebeurd. En wel op een 
stormachtige regendag, toen hij verwoede pogingen deed om heelhuids in 
zijn nachtverblijf te komen. Huub zal de zolder bij de nis nog verder 
onderzoeken op prooiresten. We hebben onze wintergast dus alweer in 
ons midden. Of het dezelfde is als vorig jaar? Dat blijft een open vraag. 
Geen speciaal kenmerk. Dus ook niet te zien of het een nieuwkomer is.  
 
Nog een paar vleeseters hebben zich opnieuw in ons dorp gevestigd en 
wel in een Berk bij Abbenven nr.15. Die straat heeft kennelijk iets te bieden 
wat andere straten niet hebben. Maar liefst 5 en later 9 Ransuilen hebben 
hun domicilie in die boom gekozen. Vorig jaar zaten er in die zelfde straat, 
op een ander adres, maar drie, in een ander soort boom. De familie? is 
dus wel honkvast. Wat heeft dit adres meer te bieden? Ik denk meer 
ruimte, gezien de grote gezinsuitbreiding. Of ………..  ga maar eens kijken, 
maar niet te opdringerig. 
 
De IJsvogels   
  
Eigenlijk is dit een droevig verhaal om twee redenen. Onze ijsvogelgroep 
o.l.v. Klaas Pelgrim had een enthousiaste start. Zes actieve paartjes aan 
het begin van het broedseizoen. Dat begon dus goed. Maar daar kwam 
flink de klad in. Bij de eerste ronde werden maar twee jongen waar-
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genomen. Uiteindelijk werden er maar acht jongen gezien bij acht actieve 
broedpaartjes. En dat bij in totaal 34 Ijsvogelwandjes in onze regio. Hoe 
kan dat nou? Dat kan niet anders dan dat de ploeg ze gemist, niet gezien, 
heeft. De eerste ronde kan slecht geweest zijn, doordat er weinig kleine 
visjes waren. Door een vrij koud voorjaar is de voortplanting vertraagd 
geweest. Dus voedselgebrek. Een andere oorzaak is het gebrek aan 
menskracht. Diverse waarnemers van de groep hadden door allerlei 
oorzaken geen tijd gehad voor observaties. De groep heeft dus dringend 
behoefte aan waarnemers. Het gaat dan om enkele keren een uurtje te 
posten op een bepaalde locatie, zo veel mogelijk in de buurt, in de periode 
maart t/m april. Liefhebbers kunnen zich per mail opgeven bij Klaas 
Pelgrim. Het mail adres staat op het laatste binnenblad van de Wiko.  
 
Huilen om de uilen? 
 Henk Eenhoorn 

Hoe ging het bij ons met de Kerkuilen in 2015? 

Hier waren niet veel muizen en dus weinig broedsels bij Kerkuilen. Wel 
was in sommige maisvelden een ware muizenplaag maar daar hadden de 
Kerkuilen niet zo veel aan.  

In de koude periode, werd op twee plaatsen in Castricum wel door 
Kerkuilen van de nestkasten gebruik gemaakt, maar het is bekend dat veel 
Kerkuilen dan een zwervend bestaan leiden en tot broeden is het daar niet 
gekomen. 

In Heemskerk aan de Hondsbosseweg zijn we gewend aan 2 broedsels 
per jaar, maar niet in 2015: niets, helemaal niets, oude braakballen in de 
nestkast! Toch wel sneu na 11 jaren broedsucces! Hoogstwaarschijnlijk is 
de Bosuil daarvan de schuldige. Men heeft een Kerkuil zien vechten met 
een Bosuil en toen won de grootste en de sterkste en dat was dus de 
Bosuil…  

In Castricum werd wel op 2 plaatsen gebroed:  

 aan de Zanddijk lagen in 2014 4 koude eieren in de kast, maar dit jaar 
hadden we meer geluk en ringden we 2 gezonde jongen (zie ook de 
foto); 

 aan de Heereweg liet de camera in de kast 5 eieren zien en daarna 4 
jongen, er bleven uiteindelijk 2 over. Hier werd na 10 jaar voor het 
eerst weer gebroed; na het vernieuwen van het dak van de schuur 
waar de kast in hangt, lieten de Kerkuilen het afweten. 
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In Limmen aan de Schoollaan lagen 4 eieren in de kast, uiteindelijk ringden 
we 2 jongen.  

Ook in Limmen, aan de Westerweg, werd het gehele jaar door een Kerkuil 
van de kast gebruik gemaakt, maar er werd niet gebroed. Er was blijkbaar 
geen partner te vinden. 

In Uitgeest aan de Uitgeesterweg begonnen we ook met 4 eieren, 2 eieren 
kwamen uit, 1 jong ging dood en 1 jong werd groot. 

Er waren dus 4 eerste broedgevallen en er vlogen 7 jongen uit, 

in 2014 was dat resp.  5 en 26 
in 2013 was dat  3 en 10 
in 2012 was dat           6 en 25 
 

 
 

Ringen van jonge Kerkuilen Foto: Henk Eenhoorn 
 

Terugmeldingen: 
- op 14 januari 2015 werd bij de Rijksweg in Heemskerk een dode 

mannetjeskerkuil gevonden (verkeersslachtoffer, niet zo vreemd op 
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die plek), de vogel was geringd in Slootdorp op 15 september 2014; 
afstand: 45 km; tijd: 3 maanden en 30 dagen, 

- op 1 mei troffen we een geringde levende Kerkuil aan in de nestkast 
van ons in Limmen (waarin werd gebroed), ook een mannetje; de 
vogel was geringd op 5 juli 2014 in Zuid-Schermer; afstand: 4 km; 
tijd: 10 maanden en 7 dagen, 

- op 27 mei werd bij kastcontrole een volwassen mannetjeskerkuil 
aangetroffen in de nestkast van de boerderij in het Heiloërbos. De 
vogel was het vorig jaar op 16 juni door ons geringd aan de 
Hondsbosseweg in Heemskerk. Hier werd 2 maal gebroed en er 
vlogen resp. 6 en 4 jongen uit, 

- op 1 oktober werd een dode Kerkuil gevonden, een mannetje, aan 
de Parallelweg in Uitgeest. Hij bleek geringd op 13 juli aan de 
Zanddijk in Castricum. Is niet oud geworden… 

- op 24 oktober is op het erf aan de Zanddijk een dode Kerkuil – 
mannetje -  gevonden; hij was daar eerder door ons op 13 juli 
geringd (5484657). Hij was dus het broertje van de vorige. 

 

Toch wel bijzonder dat het bij alle 5 terugmeldingen om mannetjes ging! 
 
En hoe ging het met de Steenuilen? 
 
Dit jaar waren er geen waarnemingen van Steenuilen, maar we vonden in 
de herfst bij de nestkastencontrole in Bakkum aan de Noorderstraat -voor 
in een nestkast- 4 dode volwassen merels. In de buurt hadden 
boommarters een nest waar 3 jongen zijn grootgebracht. De steen-
uilennestkast was dus hoogstwaarschijnlijk een voorraadschuur van deze 
marters. 
 
Een fascinerende niet-waarneming van een Kerkuil 

Hans Stapersma 
 
Op 11 oktober deed ik een jeugdexcursie naar de Zuidpier. Er stond een 
straffe oostenwind (aflandig) en het bleek dat veel zangvogels heel blij 
waren met de pier. Later bleek dat er in de voorafgaande 4-5 dagen een 
enorme vogeltrek had plaatsgevonden (meer dan 60 miljoen vogels, meest 
gedetecteerd via de radar). De pier zat vol met vermoeide vogels; we 
konden zelfs zomaar een Vuurgoudhaan oprapen ! Aan het einde van de 
pier was een groepje fotografen naarstig tussen de betonblokken aan het 
speuren: er was een Kerkuil aan het jagen, overdag, 3 km van het land !! 
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Een dame liet me een foto zien van de jagende Kerkuil – werkelijk 
schitterend, in het volle licht, in volle actie net boven de betonblokken, met 
de golven als achtergrond ! Mijn aanvankelijke scepsis (Velduil ?) 
veranderde langzaam in wat begrip. Deze Kerkuil had kennelijk in de gaten 
dat er op de pier veel te halen was; mogelijk weet dat beest dat al jaren en 
doet ie dit altijd bij deze weersomstandigheden in deze tijd van het jaar? 
Wij hebben het beest zelf helaas niet gezien, maar ik vind dit soort (niet-) 
waarnemingen fascinerend ! Met vogels is alles op elk moment mogelijk ! 
 
Fenologie. 
 Hans Kuperus 

Evenals vorige jaren zijn er weer leden geweest die van iedere soort 
hebben bijgehouden wanneer deze voor het eerst  zingend te horen was in 
2015. Soms lastig, want sommige soorten zingen de gehele winter en 
andere beginnen hiermee maar stoppen wanneer er een koude periode 
invalt. Toch zijn er weer wat lijstjes ingevuld en hierdoor krijgen we wat 
meer inzicht over terugkeer van de soorten naar hun broedgebied, wat 
weer samenhangt met het steeds vroeger invallen van het voorjaar. 
Kritische geluiden waren er ook.  Er werd mij op gewezen dat  via 
waarneming.nl een fenologielijst  wordt gegenereerd die onze regio bevat. 
Hierin wordt niet alleen de eerste waarneming bijgehouden, maar ook de 
laatste. Op zich een aardige lijst maar er wordt echter geen  aandacht 
gegeven aan de eerste zang. Kortom, hierin kan nog wat verbeterd 
worden. Mogelijk zouden we dat straks kunnen gaan doen via onze eigen 
website. Ook zouden we dan op één pagina dergelijke gegevens kunnen 
combineren en presenteren? Wie ideeën heeft mag het zeggen. 
 
De fenologie lijst wordt hier onder behandeld zoals deze is opgesteld, op 
alfabetische volgorde. 
 
De volgende waarnemers  worden  hieronder bedoeld: 
 
CB Cees Baart 
RB Rien Burger 
DD Dick Dekker 
HS Hans Stapersma 
ML Marian van Leeuwen 
 
Bedankt voor het invullen! 
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Zomervogels 
Blauwborst 3-4 DD, NHD 
Boerenzwaluw 1-4 DD, Limmen 
Boompieper 12-3 CB, Middenweg 
Boomvalk 19-5 DD, Limmen  
Braamsluiper 15-4 ML, Limmen 
Fitis 10-4 ML, Krommenije 
Gekraagde Roodstaart 19-4 HS, NHD 
Gele Kwikstaart 17-4 DD, Limmen 
Gierzwaluw 22-4 HS, Bakkum 
Grasmus 20-4 DD, NHD 
Kleine Karekiet 14-4 ML, Dijkerhemme, 
Koekoek 25-4 DD, NHD 
Nachtegaal 24-3 RB, Heemskerk, 
Sprinkhaanzanger 23-4 DD,ML,Duin, Uitgeest  
Tjiftjaf 9-3 CB, Egmond 
Tuinfluiter 30-4 ML, Krommenije 
Zwarte Roodstaart 13-4 CB, Egmond 
Zwartkop 17-4 ML, Marquette   
 
Standvogels 

Boomkruiper 3-1 HS, NHD 
Boomleeuwerik 1-2 DD, NHD 
Glanskop 9-2 ML, NHD 
Graspieper 13-3 DD, Limmen 
Heggenmus 13-1 RB, Heemskerk 
Merel 9-1 RB, Heemskerk 
Veldleeuwerik 17-3 DD, Limmen 
Vink 14-2 ML, Castricum 
Zanglijster 17-1 DD, NHD 

 
Dringende oproep:  

Langjarige fenologische gegevens geven indicaties van mogelijke 
veranderingen, zoals effect van klimaatverandering, omstandigheden in 
overwinteringsgebieden en/of geografische populatie-verschuivingen. Het 
is daarom belangrijk dat we deze gegevens blijven noteren ! Vult u daarom 
svp de fenologie formulieren in en/of registreer uw fenologie gegevens via 
waarneming.nl, ook van de meer algemene soorten !!!!  
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 

Wat gaat het goed met onze Jeugdvogelclub! De nieuwe leden blijven 
maar komen en dat vinden we natuurlijk helemaal geweldig. Vooral omdat 
we hieraan merken, dat jullie zo enthousiast zijn om buiten op zoek naar 
vogels te gaan. Top! Wij als excursieleiders genieten heel veel van jullie 
enthousiasme. 

We zijn nu aan het kijken hoe we de ‘oudere jeugdleden’ enthousiast 
kunnen houden. We denken dat het interessant voor hen kan zijn om eens 
met een excursie van de volwassenen mee te gaan. Een van jullie eigen 
excursieleiders – een vertrouwd gezicht – zal dan ook meegaan, zodat het 
niet gelijk zo spannend is. Wie weet is dit een leuk idee. Trouwens als jullie 
zelf ideeën hebben, laat het ons dan alsjeblieft weten. Het is per slot van 
rekening jullie Jeugdvogelclub. 

En dan willen wij, Matty, Jan, Hans, Micha, Jeroen en ikzelf jullie natuurlijk 
ook een gelukkig en vogelrijk 2016 toewensen! Hopelijk krijgen we met zijn 
allen weer heel wat mooie vogels voor de lens. 
 

Excursie Waterberging Noorderveld. 

 Cees Baart  

De titel van het verslag laat zien dat we niet naar de “ondergelopen 
bollenlandjes” zijn geweest. Dit jaar zijn deze er helaas in de omgeving van 
Castricum niet. Maar gelukkig hebben we het Groene Boekje met hierin de 
goede vogelgebieden achter de hand. Hierin staat als nr. 13 De 
Waterberging Noorderveld + polder genoemd. Als we hier naar toe fietsen 
kijken we onderweg natuurlijk ook naar vogels, want anders zouden we de 
Merel, Ekster en Koolmees niet gezien en gehoord hebben.  
 
In het open landschap op het fietspad van de Korendijk ziet Gijs zijn 
roofvogels; de Buizerd en de Torenvalk. Julian neemt het boek erbij en 
ontdekt dat het een man Torenvalk is. Leuk! We stellen hier onder andere 
vast aan de hand van 3 doortrekkende Tapuiten dat de vogeltrek volop 
begonnen is. Het is een interessante plek waar we nu staan, want aan de 
ene kant (noordelijk) zien we vooral weilanden met Wilde Eend, 
Knobbelzwaan, Graspieper, Nijlgans en Kievit en aan de andere kant 
(zuidelijk) zien we akkers met Kauwen in het stro. Beide plekken hebben 
zo hun ‘eigen’ vogels. We fietsen door en hopen de Buizerd van dichtbij te 
kunnen zien. Amber ziet deze jammer genoeg net wegvliegen. Wanneer 
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we bij een pas gemaaid weiland stoppen, zien we hier heel veel Kieviten, 
enkele Blauwe Reigers, Stormmeeuwen, een Holenduif, een Kleine 
Mantelmeeuw, Spreeuwen en Kokmeeuwen. Nog een klein stukje en dan 
zijn we bij de waterberging. De telescopen worden in stelling gebracht en 
Jop en Arthur speuren het water af. 

 
Foto: Cees Baart 

 

Jop vertelt ons van de ‘witte spiegel’ van de Krakeend die hij ziet en verder 
kunnen we hier op onze lijst bijschrijven Aalscholver, Zilvermeeuw, 
Wintertaling, Slobeend, Smient, Pijlstaart, Brandgans, Meerkoet, Bonte 
Strandloper, Kemphaan en Zwarte Kraai.  
 
Op de terugweg zegt Victor dat hij het jammer vindt dat hij de Ooievaar 
nog niet gezien heeft. Hij heeft het nauwelijks gezegd of Marian roept 
“Ooievaar!” Snel de telescopen neergezet en warempel Victor krijgt zijn 
Ooievaar te zien. En daar blijft het niet bij, want even verderop staat ook 
nog een Lepelaar en zien we een Witte Kwikstaart van dichtbij. Wanneer 
we tenslotte ook de Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Houtduif, Grauwe Gans 
en Watersnip meetellen, komen we op 38 soorten!  
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Tussendoor heeft de ‘oud-jarige’ Wouter ons nog getrakteerd en samen 
met al die vogels die we vandaag in beeld gekregen hebben en het mooie 
weer, maakt dit deze excursie zeker tot een geslaagde. 
 
De pier van IJmuiden. 
 Vincent Smeke 

We gingen in de auto naar de pier. Dat was een half uur rijden. Toen we 
op het strand waren was het koud en waaide het heel hard. Daarna gingen 
we de zuidpier op. Toen we 15 minuten daarover  hadden gelopen had 
Gabriel een moe Vuurgoudhaantje gevangen. 
 

  
Foto: Micha de Heus 

Die was moe van zijn trektocht. Hij kon hem aaien en zette hem dan terug. 
Toen we op 3 kwart van de pier waren hoorden we dat mensen een Kerkuil 
hadden gezien op de pier, maar wij helaas niet. Toen we terugliepen 
zagen we een Meeuw een krab opeten. Tijdens de tocht hebben we ook 
deze vogels gezien: Ekster, Meerkoet, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, 
Steenloper, Knobbelzwaan, Zwarte Kraai, Rotgans, Wilde Eend, Aalschol-
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ver, Scholekster, Merel, Koolmees, Eidereend, Groenling, Zwarte 
Roodstaart, Houtduif, Veldleeuwerik, Kokmeeuw, Graspieper en Buizerd. 
 

 
Foto: Micha de Heus 

 

Excursie Vinkenbaan 
 Willem Lagrand 

Op zondag om 9 uur verzamelden wij ons achter het station van 
Castricum. Daar wachtten we even totdat iedereen er was. Toen iedereen 
er was, vertrokken we richting het bos en fietsten de duinen in. Later 
stopten we om de groep in tweeën te delen. 

De groep waar ik in zat ging eerst bij het Hoefijzermeer kijken. In het 
Boetje Van Onze Kees zagen we voornamelijk Aalscholvers. Verderop 
stond een Blauwe Reiger tussen de Aalscholvers naar vis te kijken. Er 
zwommen ook veel Meerkoeten rond, Tafeleenden, Wilde Eenden, 
Krakeenden en vier Dodaars. Later toen we ook nog een paar foto’s door 
de telescoop hadden gemaakt, fietsten we een stukje verder naar de 
uitkijkheuvel. Het waaide daar aardig hard. We zagen hier een Sperwer 
vliegen, een klein groepje Aalscholvers en een Spreeuw.  
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Bij de Vinkenbaan kwamen we binnen in een schuurtje waar een man de 
vogels ringde, mat, en keek of hij vet had. Dat gaf hij door aan een andere 
man die achter een computer zat en die noteerde alles in het systeem. 
Toen de man klaar was gingen wij een rondje lopen langs allemaal netten. 

We kwamen verschillende vogels tegen zoals de Baardvrouw (die vangen 
ze niet vaak). 

 
Foto: Matty Meijer 



De Winterkoning 51 (1) 47 

 
Foto: Cees Baart 

 

Ook Pimpelmezen, Koolmezen, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Roodborstje, 
Rietgors, Grote Bonte Specht, Tjiftjaf, Koperwiek, Merel en een Zwartkop, 
man en vrouw. Tussen het ringen van de vogels door mochten we ook 
allemaal een vogel loslaten. 
 

Overzicht Jongerenexcursies tot het voorjaar 2016 

Vr. 8 jan.* 
 
Vr. 15 jan. 
Vr. 22 jan. 

Bosuilen: Dijk en Duin / duinen 
 
Bosuilen / Marquette: 
publieksexcursie 
Bosuilen / Dijk en Duin: 
publieksexcursie 

Jeroen Walta en 
Arend de Jong 
Arend en Jan Baart 
Arend en Micha de 
Heus 

Zo 14 febr. Tekenen van vogels 
in De Hoep 

Cees en Jan Baart 

Zo 13 mrt. Ganzen en weidevogels Jos Vroege en Jaap 
Olbers 

Zo 10 apr. Karpervijver – Wei van 
Brasser 

Hans Stapersma en 
Dick Dekker 

 

*Tenzij anders aangegeven zijn excursies op de 2de zondag van de maand. 
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Vogelbladen 
 Martine Kamminga 

In de Fitis, nr. 3/2015 wordt verteld over de gevolgen van de 
werkzaamheden van Waternet voor de roofvogels in de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen (AWD). In het kader van Life+, gesubsidieerd door de 
EU, worden gebieden daar afgeplagd om pioniersvegetatie te bevorderen, 
wordt aan prunusbestrijding gedaan, m.n. in het binnenduin en hier en 
daar de bodem omgewerkt met een frees. Door dat laatste werden 
bodeminsecten en dieren als Padden en Bruine Kikkers vermalen. 

In het zuidwesten van het duin is de vogelstand wel met 30% afgenomen 
in een jaar, door het afplaggen en door overbegrazing. Door de kap van 
stukken bos, door prunusbestrijding en de bomenkap langs paden en 
wegen, vaak nog tijdens het broedseizoen, zijn goede nestbomen 
verdwenen en daarmee de territoria van roofvogels als Buizerd en Havik. 
En ze zijn dit jaar niet teruggekomen. De aannemer hield geen rekening 
met het broedseizoen en met de aanwezigheid van broedbomen. 

Gelukkig gaan vrijwilligers van Waternet nu voorzichtiger te werk. 

De Boommarter heeft zijn intrede gedaan in de AWD. Door het tekort aan 
holle bomen, maken ze vaak gebruik van nestkasten voor de Bosuil. De 
laatste wordt ook nogal eens opgegeten door de Boommarter; gevolg is, 
dat de Bosuilen daar wegtrekken, vooral uit geïsoleerde dennenbosjes. 

Ook begrazing heeft zijn effecten. Aan de ene kant nam, door het open 
houden van het gebied, het percentage Veldmuizen toe, wat weer gunstig 
bleek voor de Bosuil, aan de andere kant wordt het gebied te kaal om voor 
voldoende voedsel te zorgen voor de roofvogels. 

In een column in de Fitis wordt dan ook een lans gebroken voor het, met 
beleid, afschieten van Damherten in de AWD. Dat onderwerp ligt zeer 
gevoelig bij natuurbeschermers, maar zelfs de inspecteurs uit Brussel, die 
de activiteiten van Waternet kwamen controleren, konden zie hoe de 
biodiversiteit van het gebied door de overbegrazing achteruit was gehold. 
Ook de Nachtegaal heeft eronder te lijden. 

In de Fitis wordt tevens stilgestaan bij het overlijden van Chris van 
Deursen, die altijd veel oude, historische artikelen wist op te diepen. Als 
een hommage aan hem, publiceert de Fitis nog een artikel van hem over 
oude geschriften uit de late Middeleeuwen, waarin wordt geschreven over 
de Trapgans. Dat kan erop wijzen dat de Grote Trap toen nog in Nederland 
voorkwam. 
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In de Skor, 3/2015, een artikel over de Kuifeend. Die is sinds 1955 in 
Friesland en Noord-Holland, en van daaruit in de jaren '70 overal in 
Nederland, enorm toegenomen. De laatste 15 jaar neemt hun aantal weer 
iets af, behalve in het Waddengebied, waar het stabiel blijft. Door de 
zachte winters van de laatste jaren lijkt hun overwinteringsgebied op te 
schuiven naar noordoost Europa, n.l. Zweden en Finland. Daar neemt hun 
aantal toe, terwijl het in Groot-Brittannië en Frankrijk afneemt. 

Een leuk artikel over kleurafwijkingen bij vogels in de Skor. Een vogel is 
leucistisch als hij, tweezijdig symmetrisch, geheel witte veren in zijn verder 
normale verenkleed heeft. Van progressive graying is sprake als de veren 
gedeeltelijk wit zijn, doordat de huid steeds pigmentcellen verliest. Een Ino 
is in het geheel bleker gekleurd dan normaal. De ogen zijn lichtrood, maar 
minder lichtgevoelig dan van een echte albino. Een Ino heeft nog wel wat 
pigment. Ino's zijn altijd vrouwtjes, omdat het allel voor Ino alleen op het X-
chromosoom zit. Er is een lichte Ino-vorm, zeer bleek, en een donkere 
variant, n.l. wat lichtbruin. 

Dan is er nog de afwijking bruin, veroorzaakt door onvoldoende oxidatie 
van het eumelanine in de huid, dat voor zwart, grijs en bruin zorgt. Zwarte 
delen worden bruin en lichtbruine delen worden steeds witter door 
inwerking van zonlicht, naarmate het dier ouder wordt. Ook deze laatste 
afwijking komt alleen bij vrouwtjes voor. 

Waarom eten Torenvalken steentjes? Niet voor betere vertering van hun 
voedsel,  maar, zoals een valkenier uit Oklahoma wist te vertellen,  om de 
vetresten van hun prooi, vnl. muizen en sprinkhanen, uit hun keel en krop 
te verwijderen. Dat vet vormt een laagje wat hun dwars gaat zitten. De 
steentjes schrapen de boel weer schoon en worden als een bolletje vet 
weer uitgebraakt.  

In Het Vogeljaar nr. 3 worden wat geheimen van de Houtsnip onthuld. De 
schrijver van het artikel heeft eens gezien dat jonge Houtsnipjes zich groter 
doen lijken als ze verstoord worden. Ze steken hun borst vooruit, spreiden 
hun vleugels uit en doen hun koppie omhoog. Ook is een paar keer 
waargenomen dat Houtsnipouders hun jongen tussen de poten in de lucht 
kunnen meenemen naar de veiligheid. 

In Vogels+, nr. 3 een klein artikeltje over een mogelijk alternatief voor 
windmolens, die, zoals we weten, nogal wat slachtoffers maken onder 
vogels: de Vortex Bladeless, een windzuil zonder wieken. Door de wind 
wordt de zuil in trilling gebracht, wat energie opwekt. Via crowdfunding wil 
Vortex de zuilen in de toekomst op de markt brengen. 
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De spieringvisserij in het IJsselmeer bedreigt de stand van Sterns en 
Visdieven daar. Vooral Urker vissers vangen tonnen spiering voor de 
export naar Spanje en Frankrijk, waar ze worden gefrituurd. Ze maken er 
relatief weinig winst mee, maar toch gaan ze er mee door, m.n. in de 
paaitijd, waardoor ook de hom en de kuit wordt weggevangen. Daardoor 
lijden de Sterns en de Visdieven honger. Op vogeleiland De Kreupel is het 
aantal Zwarte Sterns in korte tijd met meer dan 75% afgenomen. Nu geldt 
de regel dat de vissers nog maar 15 procent van hun viscapaciteit mogen 
aanwenden. Ze krijgen 340.000 euro compensatie van het Ministerie van 
EZ. Maar ondanks dat, vingen ze toch nog meer dan het jaar vóór de 
invoering van die regel, waarschijnlijk met hun allerbeste vistuig. Stichting 
Transitie IJsselmeer is nu opgericht om samen met de vissers tot een 
duurzaam economisch gebruik van het IJsselmeer te komen. 
 
Goede berichten in De Kieft, nr. 3. De Nauernase Venen hebben de be-
stemming "natuur" gekregen in het ontwerpbestemmingsplan van dec. 
2014. De gemeente Zaanstad wil 18 ha. ervan aankopen en in beheer 
geven aan Landschap Noord-Holland, die al enkele aangrenzende 
gebieden in bezit heeft. Zo kan er een mooi aaneengesloten natuurgebied 
komen met veel kansen voor de weidevogels. 
Ook de Engewormer, in Wormerland, doet het goed qua vogelstand. Dat 
komt omdat er geen  wegen doorheen lopen, doordat het tussen waterrijke 
graslanden en veengebieden ligt en door het beheer van de boeren, die 
pas na de broedtijd gaan maaien. Oevers van slootjes worden glooiend 
gemaakt, zodat pulletjes van watervogels eruit kunnen klauteren. Zelfs de 
zeldzame Veldleeuwerik heeft er kunnen broeden. 

 
Waarnemingen in het werkgebied 
 Leo Heemskerk 

 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 juli t/m 30 sept 
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.  
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Geoorde Fuut  
De gehele periode verbleven geoorde futen op het Vogelwater. Twee 
paartjes en met twee en drie jongen zijn waargenomen. Af en toe werden 
vogels op de wei van Brasser gezien.  
 

 
 

Noordse Stormvogel  
25 jul  78-N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek  
19 jul  1 dood gevonden IJmuiden – Noord pier Thijs de Kort  
4 sep  3 2->N en 1-> Castricum - Noordzee Hans Schekkerman 
Grauwe Pijlstormvogel  
4 sep  1-Z en 1->N kortstondig tp Trektelpunt Cas. a/Zee Mark Res 
6 sep  7 ->N 5 23 sep 2->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek  
13 sep  5->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek  
17 sep  3->N Trektelpunt Castricum aan Zee – Zeetrek 
23 sep  2->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek 
Noordse Pijlstormvogel  
25 jul  23->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek  
4 sep  2 ->N  Trektelpunt Cas. a/Z Tegelijk -> N; 1 op 800m, 1 op 1500m 
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Vale Pijlstormvogel  
23 aug  1 ->N 1000 Noordzee E. Groenewoud, N. Hopman, R. Bekebrede  
Jan-van-gent 
Enkele exemplaren boven zee merendeel naar Noord 
Roze Pelikaan 
Op 29 aug vloog 1 juveniel vogel over de duinen naar het noorden. Vogel 
werd eerst in IJmuiden gezien en later op de dag bij de Camperduin. 
Langzaam flappend en af en toe cirkelend naar N over strand en zeereep.  
Roerdomp  
1 sep  1 ->NW NHD - Zuidernollen Cees de Vries  
9 sep  1 tp Noordbroekpolder Hans Groot Liep in weiland naar sloot  
Kleine Zilverreiger 
van 26 jul / 28 Augustus 1 exemplaar gezien op de  Karpervijver, 
Vogelwater of in de wei van Brasser 
9 aug  3 ->Z NHD - Koepelduin  en Infiltratiegebied Hans Schekkerman, 
Arnold Wijker,Leo Heemskerk  
20 sep  1 ->O NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
Grote Zilverreiger 
Vanaf 7 aug verbleven 1 t/m 5 exx. Gemeld op 15 verschillende plekken.  
Purperreiger  
3 aug 1 overvliegend Infiltratiegebied Piet Admiraal vloog op vanuit 
infiltratiekanaal->N later ->Z 
15 sep  1 juv Noordbroekpolder R. Altenburg Vloog op richting Groote Ven  
19 sep  1 ->Z NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg en CS Roselaar meteen 
na de bui op ca meter hoogte strak noord en Luc ca een uur later 1 zuid 
Zwarte Ooievaar 
24 jul  2 ->N NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
1 aug  1 adult ->ZO Infiltratiegebied Willem Olbers probeerde hem nog op 
de foto te krijgen, maar hij vloog sneller dan hij kon fietsen. 
13 aug  1 ->Z Vogelwater Peter Zwitser en Hielke Boomsma  
14 aug  1 juveniel overvliegend Vogelwater CS Roselaar 
14 aug  1 tp NHD - Terrein Bakkum Jaap Brinkman 
23 aug  1 juv. ->O NHD – Egmond H. Schekkerman, P. Hollenberg Uit zee!  
Ooievaar  
1 jul 1 overvliegend Heemskerkerduin e.o. Hans Groot  
van af 26 jul / eind september verbleef een geringde ooievaar geringd in 
Heemstede in de de buurt van de Noordbroekpolder.  
1 aug  1 ->Z Castricum - Zeeweg Sander Lagerveld  
9 aug  12 ->N Castricum Piet Hollenberg Cirkelen eerst omhoog, dan -> N 
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Zwarte Ibis 
Van 13 / 16 sep 1 tp Waterberging Noorderveld /Noordbroekpolder 
18 sep foeragerend Castricummerpolder Piet Hollenberg  
Kleine Rietgans  
30 sep 1 ->Z NHD - Vogelduin Hans Groot  
Kolgans  
30 sep 2065 ->NO NHD - Papenberg Hans Schekkerman Tussen 14:00 en 
14:35 595 naar O-NO (vanaf zee komend), en tussen 15:35 en 16:35 nog 
eens 1470 meer naar NNO (niet of nauwelijks meer uit zee). Buiten deze 
telperioden ging het natuurlijk gewoon door. Groepen van 20-140 vogels, 
gemiddeld 40-50. Waarschijnlijk compensatievlucht van vogels die 
afgelopen nacht en evt. vanochtend vanuit het oosten komend te ver zijn 
doorgeschoten op de stevige rugwind (ONO 5B). Grootste aantallen 
passeerden Z/O van Castricum.  
Grauwe Gans  
14 jul  785 tp Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman  
Indische Gans 
1/24 jul  1 tp Infiltratiegebied  
Brandgans  
11 jul   444 tp Castricum Hans Schekkerman Complete telling Castricum 
inclusief Duin & Bosch en weilanden rondom dorp. In dorp 405 adulte en 
18 (vrijwel) vliegvlugge jongen (in families), meeste vogels (310ad, 15j) bij 
Henri Dunantsingel. In dorp >90% ad. zonder slagpennen, buiten dorp 21 
ad. met hp.  
5 aug  135 tp Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman  
12 aug  340 tp Noordbroekpolder Hans Schekkerman  
20 aug  460 tp Noordbroekpolder Hans Schekkerman Incl 6 hybriden x 
Canadagans  
Mandarijneend  
Vogels op NHD – Karpervijver, Noordbroekpolder en NHD - Duin en Bosch  
Zomertaling  
5 jul  2 tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter 
11 aug  2 tp Cas. - De Groote Ven R. Slings Man + vrouw of jong.  
Topper  
18 juli  1->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek  
16 aug  2 ->N Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek 
Zwarte Zee-eend  
Verschillende dagen vliegende vogels boven zee meestal naar Noord. 
Middelste Zaagbek  
5 jul 1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman  
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Wespendief 
48 meldingen in jul en aug van veelal overvliegende vliegende vogels  
2 sep   1 tp NHD - Terrein Castricum Mark Res  
11 sep  1 ->Z NHD - Russenduin / De Rellen L. Bregman en P. Links  
Rode Wouw  
30 sep  1 ->ZW NHD - Papenberg Hans Schekkerman Eerst laag boven de 
Papenberg, daarna hoog opschroevend en -> ZW.  
Blauwe Kiekendief 
23 jul  1 man tp Egmond-Binnen A.T. Dekker  
Grauwe Kiekendief  
23 aug  1 ->ZO NHD - Terrein Bakkum CS Roselaar telling 12:55-13:25: 
buitenste twee staartpennen groeiend, maar leek juveniel (lichtkaneel 
onderzijde); geen boa  
Havik 
30 meldingen uit deze periode 
 

 
Juveniele Havik 

Visarend 
23 aug  1->Z Trektelpunt Castricum aan Zee - Zeetrek 
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24 aug  1 overvliegend Infiltratiegebied Willem Olbers , Mick Brinkkemper, 
Mark Res en Viljo Kooij  
Roodpootvalk 
24 aug  1 juveniel tp NHD - Geversduin Mark Res en andere   
5 sep  1 eerste kj ->O NHD - Geversduin J. Vroege, H. Levering  
Smelleken 
18 jul  1 jagend Wijk aan Zee Irene Schuller  
13 sep  1 vrouw tp NHD - Zuidernollen Leo Heemskerk  
23 sep  1 ->O IJmuiden - Zuidpier Arno Piek  
Boomvalk  
53 meldingen in deze periode 
Slechtvalk 
19 aug  1 ->NW NHD - Centrale Vlak e.o. Auke Burrie  
2 sep  1 adult overvliegend Heemskerk Lonnie Bregman Lang 
rondcirkelend, uiteindelijk richting oost.  
7 sep  1 adult jagend Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
9 sep  1 ->O NHD - Vogelduin Lonnie Bregman  
21 sep  1 man adult tp Castricum - Plasjes N203 Cees de Vries  
26 sep  1 overvliegend IJmuiden - Havens & Sluizen Dick Groenendijk  
28 sep  1 vrouw tp Limmen - Limmerpolder Jelle Abma  
Patrijs 
10 jul  2 tp 100 Egmond-Binnen - Broekakkers Luud Baas  
24 jul  2 tp 100 Heiloo - Sammerpolder Luud Baas  
6 aug  2 adult tp Heiloo - Sammerpolder Cees Baart  
22 aug  5 tp Heiloo - Sammerpolder C. Baart Ad paar+3 even grote jongen.  
Porseleinhoen 
2 vogels werden gevangen op 20 augustus op VRSCastricum 
Kluut 
18 meldingen in deze periode. Verschillende vogels Hempolder 
Kleine Plevier 
40 meldingen van 1 of meerdere vogels. Grootste groep was op 14 juli -
toen werden er 22 op de Waterberging geteld.  
Morinelplevier 
23 aug  1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee rob bekebrede Ver weg. 
30 aug  1 ->Z NHD - Vogelduin L. Bregman Veelvuldig roepend.  
Goudplevier 
20 aug 480 tp Castricummerpolder Hans Schekkerman  
Zilverplevier 
9 sep  2 ->Z NHD - Vogelduin Lonnie Bregman  
23 sep  1 tp Infiltratiegebied Mark Res  
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Kanoet  
15 aug 2 tp Vogelwater Hans Kuperus  
23 aug 2 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman  
24 aug 6 tp IJmuiden – Noord pier Bert Klees  
6 sep  19 ->N NHD - Terrein Castricum Hans Groot  
18 sep 1 tp IJmuiden – Noord pier Christiaan Knaap en Fred Scholte  
Drieteenstrandloper 
22 jul 4 tp NHD - Terrein Castricum Renze Borkent  
21 aug  1 tp Waterberging Noorderveld Patrick Schilder  
sep  3 tp 992 IJmuiden – Noord pier Jaap Kranenborg  
20 sep  25 tp NHD - Terrein Egmond Jan Jansen  
Temmincks Strandloper  
1 sep  1 tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Krombekstrandloper 
25 jul  1 tp Waterberging Noorderveld Jos Vroege  
25 jul  2 foeragerend Castricum - De Groote Ven Jos Vroege  
26 jul  1 tp 100 Noordbroekpolder Willem Olbers  
Kemphaan  
103 maal ingevoerd in deze periode in waarnemingen.nl. Grootste groep 
op 18 jul 61 vogels tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Bokje  
18 sep  1 tp Uitgeest - De Oude Venne Cees de Vries  
Houtsnip  
23 aug  1 opvliegend 5 NHD - Vogelduin Ruud Altenburg  
28 sep  1 opvliegend 5 NHD - Terrein Bakkum Noor Mather  
Regenwulp 
In juli en Augustus enkelen waarnemingen 
Zwarte Ruiter 
Vanaf augustus verschillende meldingen  
Middelste Jager  
6 sep 1 tp Trektelpost Castricum zeetrek  Eerst zwemmend achter 
branding (relatief zware kop al opvallend), daarna Z. Donkere juveniel; 
zware bouw, relatief brede vleugels, buik.  
Kleine Jager  
Verschillende vogels in september gezien vanaf zeetrekpunten 
Grote Jager  
18 sep  1 ->N Castricum - Strand / Noordzee Mark Res  
Zwartkopmeeuw  
5 jul  1 tp Castricum aan Zee Nico Hopman 1 
18 jul  1 juveniel tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
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1 aug  1 juveniel ->Z Castricum aan Zee Martijn Bot  
5 aug  1 eerste kalenderjaar tp Limmen - Limmerpolder Dick Groenendijk  
7 aug  1 adult ->NO Castricum - Zeeweg Cees de Vries  
Dwergmeeuw  
23 aug  1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman  
Hybride Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw  
26 sep  1 man adult tp Heemskerk Ruud Altenburg  
Geelpootmeeuw  
gehele periode werd af en toe  1 juveniel tp op het Waterberging 
Noorderveld gezien 
1 aug  1 juveniel ->Z Castricum aan Zee Martijn Bot  
Pontische Meeuw 
3 sep  1 juveniel tp Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
18 sep  2 tp IJmuiden – Noord pier Jan Zorgdrager 1kj en 2kj  
Noordse Stern  
12 aug  2 vogels Castricum - Noordzee Hans Schekkerman 1 ad Z, 1 juv 
N, tussen 900 (vis)dieven.  
Visdieven 586->Z en 110->N en Noordse Stern/Visdief 300->Z 
Dwergstern 
5 jul  1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman  
5 jul  1 ->Z Castricum - Strand / Noordzee Nico Hopman  
Zwarte Stern 
8 aug  2 Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek) 
13 aug Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek) 
23 aug  Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek) 
28 aug  1 tp NHD - Hoefijzermeer Tinus Butter   
4 sep  2 Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek) 
8 sep  4  Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek)  
15 sep  2 ->Z IJmuiden – Noord pier Willem Olbers  
17 sep  1 Trektelpost Castricum aan Zee(Zeetrek) 
Alk  
4 sep  1 ->N Trektelpost Castricum zeetrek  Hans Schekkerman 
Zomertortel  
25 aug   tp Landgoed Marquette L. Bregman Viel op door kleine formaat.  
Halsbandparkiet 
Verschillende meldingen. Op 10 september werden vele tientallen exx op 
slaapplaats in Heemskerk geteld door Bert Regensburg locatie iets 
verschoven ten opzichte van die in winter 2014/2015. In Kastanjes.  
Valkparkiet  
22 sep  1 ->ZW Wijk aan Zee Ruud Altenburg  
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Kerkuil 
1 jul  1 tp Egmond-Binnen Luud Baas  
14 sep  1 roepend NHD - Terrein Egmond Ad van den Herik  
Steenuil 
Op 12 en 13 1 roepend NHD - Terrein Egmond Ad van den Herik  
Bosuil  
Meerdere exemplaren  
Ransuil  
20 aug  1 jagend 5 Castricum aan Zee Sander Lagerveld  
22 aug  1 eerste kalenderjaar roepend NHD - Terrein Castricum J. Vroege  
Gierzwaluw 
23 aug 415 –Z Trektelpunt Castricum aan Zee - Landtrek 
IJsvogel 
130 waarnemingen werden ingevoerd op waarneming.nl .  
24 vogels werden geringd in deze periode op VRS Castricum. 
 

 
IJsvogel 
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Bijeneter 
Op  1 jul en 3 juli werd 1 vogel gehoord in de buurt van De Hoge Toren 
NHD.  Herman van Oosten  
Op 3 jul 2 vogels tp NHD - De Hoge Toren A.T. Dekker en Peter 
Op 17 jul vloog 1 adult ->Z over VRS Castricum  
Draaihals 
6 vogels werden in Augustus ontdekt en 2 vogels in September. 7 vogels 
werden er gevangen op VRS Castricum 6 in Augustus en 1 in September  
Oeverzwaluw  
9 jul  1 foeragerend NHD - Terrein Bakkum Ruud Costers in gezelschap 
van negen huiszwaluwen  
16 jul  2 overvliegend NHD - Terrein Heemskerk Renze Borkent  
18 jul  2 overvliegend Vogelwater Dirk van Mourik  
24 jul  1 tp NHD - Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
5 aug  2 tp Infiltratiegebied Dick Groenendijk  
12 aug  10 tp Wijk aan Zee - staalfabrieken Fred Hustings  
18 aug  15 tp Infiltratiegebied Willem Olbers  
23 aug  15 ->Z NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
Grote Pieper 
19 sep 1 tp VRS Castricum niet gevangen maar leuk gezien  
21 sep 2 overvliegend NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum 2x 1 ex 
langs en eentje kort tp 
26 sep  2 ->Z Trektelpost Castricum aan Zee  Waarvan een mooi gezien  
26 sep  1 ->Z Wijk aan Zee Reyndersweg R.v. Bemmelen, D. Groenendijk 
26 sep  1 tp VRS Castricum Even kort aan de grond bij de ringbaan.  
Duinpieper  
Trektelpost Castricum a/Zee 1 ->Z M. Res, R. Altenburg, H. Schekkerman  
Grote Gele Kwikstaart en Oeverpieper 
Van af september verschillende overvliegend en af en toe ter plaatse 
Noordse Nachtegaal 
1 eerste jaars vogel werd op 20 aug gevangen op VRS Castricum 
Zwarte Roodstaart 
5 jul  1 man tp Castricum Evelien Cornelissen  
10 jul  2 tp IJmuiden - Havens & Sluizen Jeroen Brandjes  
23 jul  1 tp NHD - Vogelduin Dick Groenendijk  
12 aug 1 alarmerend IJmuiden - Havens & Sluizen Fred Hustings  
8 sep  1 tp IJmuiden - Hoogovens e.o. Dick Groenendijk  
26 sep  1 man tp Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg Dick 
Groenendijk  
26 sep  1 vrouw tp Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Sjoerd Radstaak  
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Beflijster 
Op 1 juli werd vrouwtjes type foeragerend bij Castricum aan Zee ontdekt 
door Herman van Oosten. Erg opvallend voor de tijd van het jaar.  
8 sep 1 juveniel tp NHD - Zuidernollen Willem Olbers  
27  1 man tp NHD - Vogelduin Ruud Altenburg, H. Schekkerman, H. Groot  
28 sep  6 overvliegend NHD - Zweefvliegveld Dick Groenendijk  
28 sep  1 overvliegend NHD - Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
Waterrietzanger 
3 vogels werden gevangen op VRS Castricum op 3, 6 en 7 Augustus 
Kleine Spotvogel  
Op 23 augustus werd een 1 eerste kalenderjaar vogel gevangen op VRS 
Castricum. Dit was de derde maal dat op de ringbaan een Kleine 
Spotvogel gevangen werd en de 24ste voor de Dutch Avifauna  
Sperwergrasmus 
10 sep 1 juv tp NHD - Terrein Castricum Dick Groenendijk  
Op VRS Castricum werden 6 vogels (juv) gevangen in deze periode 
Bladkoning  
11 sep  1 roepend NHD - Terrein Heemskerk Lonnie Bregman Paar keer 
roepend in de verte.  
20 sep  1 tp Wijk aan Zee - Vuurbaakduin meerdere waarnemers 
26 sep  1 tp Wijk aan Zee – Z/O duingebied M. Salverda Zwijgzaam.  
26 sep  1 tp Infiltratiegebied Arnold Wijker  
27 sep  1 tp NHD - Terrein Bakkum Hans Schekkerman Stil foeragerend in 
vlierstruweel 
30 sep  1 tp Infiltratiegebied W. Olbers Samen met paar vinken en mezen.  
30 sep  1 tp NHD - Hoefijzermeer Lonnie Bregman Leek ongeringd.  
Er werden in deze periode 27 Bladkoningen gevangen op VRS Castricum 
Fluiter 
22 aug  1 tp NHD - Terrein Castricum Jos Vroege in een grote groep 
zangvogels (verschillende soorten)  
10 sep  1 roepend NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman  
Vuurgoudhaan 
19 jul  1 tp Heemskerk Tinus Butter   
15 aug  1 man tp NHD - De Hoge Toren Hans Schekkerman  
In september meerdere waarnemingen  
Zwarte Mees 
26 sep  2-> Z Trektelpunt Castricum aan Zee - Landtrek  
27 sep  14-> Z Trektelpunt Castricum aan Zee – Landtrek 
Buidelmees 
26 jul 2 vangst Infiltratiegebied VRS-Castricum 
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Grauwe Klauwier  
21 aug  1 man adult tp NHD - Vogelduin Hans Schekkerman 
Keep  
27 sep  1 ->Z NHD - De Hoge Toren Hans Schekkerman  
Sijs 
3 jul  4 tp NHD - Terrein Heemskerk Rienk Slings  
5 jul  1 overvliegend NHD - Terrein Bakkum Hans Schekkerman  
12 jul  2 juveniel tp Noordbroekpolder Hans Schekkerman  
16 jul  10 tp NHD - Terrein Heemskerk Renze Borkent  
8 aug  1 roepend NHD - Terrein Bakkum Dick Groenendijk  
Kleine Barmsijs  
26 sep  2 overvliegend Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. 
Reyndersweg Dick Groenendijk  
26 sep  1 baltsend / zingend Wijk a/Zee - Vuurbaakduin e.o. S. Radstaak  
Kruisbek 
1 jul  19 ->Z NHD - Vogelduin Herman van Oosten  
1 jul  3 tp NHD - Terrein Bakkum Ingmar van der Brugge  
3 jul  1 vloog roepend over Castricum Leo Heemskerk 
7 jul  2 overvliegend 5 NHD - Terrein Bakkum Peter-Paul Schets  
2 aug  1 ->O Bakkum - Noord Hans Stapersma roepend  
3 aug  1 juveniel tp NHD - Terrein Bakkum Ruud Costers  
5 aug  1 roepend NHD - Terrein Castricum Durk Lautenbag  
10 sep  3 ->Z NHD - Vogelduin Hans Schekkerman 2+1, klip (C)  
26 sep  1 ->Z 5 Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
27 sep  2 ->NO NHD - Westerberg Arnold Wijker  
28 sep  8 overvliegend NHD - Zweefvliegveld Dick Groenendijk  
Goudvink 
Verschillende vogels in meerdere gebieden  
Appelvink 
Werden gezien in Castricum, NHD - Terrein Castricum, NHD - Terrein 
Egmond en NHD - Berenweide  
IJsgors  
26 sep Trektelpunt Castricum aan Zee (landtrek) 6Z 3N; minstens 2 vogels 
tp en heen en weer vliegend + een paar trekkers  
IJsgors 26 sep 2 tp NHD - Vogelduin Ruud Altenburg Heen en weer 
vliegend; ook enkele trekkers  
Ortolaan 
23 aug 1 ->N NHD - Vogelduin Op trektelpunt Castricum aan zee werd een 
roepende ortolaan opgenomen. Opvallend genoeg vloog de vogel nar 
Noord. Mark, Res  Hans Schekkerman, Hans Groot 
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Lezingen & Excursies – 1ste 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-email-
kring. 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 januari: Dialezing: ‘Nationaal Landschap IJsseldelta’. 
Spreker: Philip Friskorn. Zie ‘Samenvatting van de lezingen’ verderop in 
dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur. 

Zondag 17 januari: Dagexcursie ‘Friese Waddenkust’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 18.00 uur. 

Maandag 8 februari: Dialezing: ‘Bescherming en onderzoek door o.a. 
telemetrie bij Grauwe- , Blauwe- en Bruine Kiekendief’. 
Door: Werkgroep Grauwe Kiekendief. Zie ‘Samenvatting van de lezingen’ 
verderop in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 13 februari: Dagexcursie ‘Zuidhollandse en Zeeuwse 
eilanden’. 
Excursieleider: Kees Roselaar. 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur. 

Zaterdag 12 maart: Dialezing: ‘Vogelen van hoog naar laag Noord-
Spanje’. 
Spreker: Otte Zijlstra. Zie ‘Samenvatting van de lezingen’ verderop in dit 
blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur. 

Zondag 20 maart: Excursie ‘Vroege vogels- en late wintergasten’, in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 14.00 uur. 

Zaterdag 9 april: Excursie ‘Landje van Geijsel, Waverhoek en Groene 
Jonker of Ruygeborg’. 
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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: nu nog onzeker. 

Vr 27 mei t/m zo 29 mei: Weekendexcursie ‘Omgeving Zuidlaarder-
meer en Noordoost Groningen’. 
Deze excursie is volgeboekt, deelnemers krijgen bericht. 
 

Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 

Za 23 apr Ochtendexcursie ‘Geestmerambacht en Kleimeerpolder’. 
Zo 8 mei Dagexcursie ‘Flevopolder’. 
Za 18 juni Dagexcursie ‘Zouweboezem’. 
 

Samenvatting van de geplande lezingen: 

‘Nationaal Landschap IJsseldelta’ (zaterdagmiddag 9 jan), door Philip 
Friskorn. 

De IJssel is een van de mooiste grote rivieren van Nederland. 
Natuurfotograaf Philip Friskorn werkt momenteel aan een natuurfotoboek 
over het deel tussen Zwolle en de monding van de IJssel in het Ketelmeer. 
Uit het fotomateriaal is dan ook deze lezing ontstaan. Dit gebied is in 2005 
aangewezen als een van de twintig nationale landschappen, en kreeg de 
naam ‘Nationaal Landschap IJsseldelta’. Tot de delta behoren ook een 
deel van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, met de oeroude 
polders Mastenbroek en de Koekoek. De polders vormen een 
cultuurlandschap, maar de uiterwaarden van de IJssel en de eilanden in de 
IJsselmonding staan bloot aan de grillen van de rivier. Een stukje cultuur 
wordt verweven in de natuur als het over de oude polders gaat en over de 
landaanwinning op de voormalige Zuiderzee. Door het nationaal project 
‘ruimte voor de rivier’ zijn ook oude meanders van de IJssel weer open 
gemaakt en zorgen, behalve voor geweldige natuurwaarden, voor het 
bergen van water als er een groot wateraanbod via de Rijn in de IJssel 
stroomt. Beleef de delta kriskras door de seizoenen. 
 
‘Bescherming en onderzoek door o.a. telemetrie bij Grauwe-, Blauwe- 
en Bruine Kiekendief’ (maandagavond 8 feb), door Werkgroep 
Grauwe Kiekendief. 
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De Grauwe Kiekendief in Nederland is van oorsprong een vogel van de 
‘woeste gronden’. Deze elegante roofvogel was aan het begin van de 
vorige eeuw met 500 tot 1000 paar zelfs nog een van de talrijkste 
roofvogels in ons land. Veel broedparen waren indertijd te vinden in de 
duinen, die toentertijd minder begroeid waren dan tegenwoordig. Op jacht 
naar voedsel waren ze vooral te vinden in het mozaïeklandschap van de 
toen kleinschalige landbouw. Maar door de snelle veranderingen in het 
landschap stond deze soort aan het eind van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw op het punt uit ons land te verdwijnen.  

Door een samenloop van omstandigheden, zoals meerjarige braaklegging 
in Oost-Groningen aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
en de bescherming van het eerste nest (1990) in Nederland, begon voor 
deze soort een moeizame maar succesvolle weg omhoog. Deze vogel van 
de ‘woeste gronden’ werd een heuse akkervogel, en is nu hét voorbeeld 
voor akkervogelbescherming in Nederland. 

Het motto van Werkgroep Grauwe Kiekendief is: om een soort goed te 
kunnen beschermen moet je deze proberen zo goed mogelijk te begrijpen. 
Alleen na gedegen onderzoek zijn er maatregelen te ontwikkelen die  
aansluiten bij de soort en zijn omgeving. Die inspanning heeft inmiddels 
geleid tot een gemiddelde van ongeveer 47 broedparen per broedseizoen, 
in de afgelopen tien jaar. In het kielzog van de Grauwe Kiekendief 
profiteren ook andere soorten van de verbeteringen in het leefgebied, zoals 
bijvoorbeeld de voor Nederland momenteel nog zeldzamere Blauwe 
Kiekendief.  

Tijdens de lezing wordt er aandacht besteed aan: 

 De Grauwe Kiekendief het jaarrond; de aankomst in Nederland, het ge-

drag en de praktische bescherming in het broedseizoen, gevolgd door 

de trek naar hun overwinteringsgebieden in de Sahel, en hun verblijf 

aldaar.  

 Ecologie van de Grauwe Kiekendief en de daaraan gerelateerde onder-
zoeken naar hun leefgebied in de Sahel en Nederland, en het onder-
zoek aan de Veldleeuwerik, aan muizen, en naar de effectiviteit van 
beheersmaatregelen in agrarisch gebied. 

 Hoe moderne technieken zoals satellietzenders en GPS-loggers ons 
helpen om de Grauwe Kiekendief beter te begrijpen en dus ook beter te 
beschermen. 
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‘Van Hoog naar Laag in Noord-Spanje’ (zaterdagmiddag 12 maart). 

Toelichting van spreker Otte Zijlstra: 

In voorjaar van 2012 hebben we dit gebied bezocht en zijn in de 
Pyreneeën begonnen waarbij Huesca onze tijdelijke uitvalsbasis is 
geweest. Vanuit die locatie konden we Sierra de Guara bezoeken en het 
Hechodal. In dit gebied ten zuiden van de Pyreneeën hebben we genoten 
van de Zwarte Wouw die een Slangenarend met prooi achtervolgde. En de 
vele Bijeneters, Hop en Kuifkoekoek, inclusief paring. We gingen enkele 
dagen op een camping staan bij Panzano om de gierenvoederplaats van 
Manuel mee te bezoeken.  

Hij voert ze één keer in de twee weken met slachtafval en doet dat al 
twintig jaar op een spectaculaire manier. We zitten op enkele meters van 
de schranspartij en hebben daar natuurlijk mooie beelden van gemaakt. 
Daarna naar Los Manegros ten oosten van Zaragoza. Een steppeachtig 
gebied met een warm, aride klimaat. Mooi gebied voor leeuweriken 
waaronder heel zeldzame soorten. Als laatste gebied hebben we de 
Ebrodelta bezocht. Bij Eucalyptus aan de kust is een mooie vogelhut 
gebouwd waar de Purperkoet nog voorkomt, maar waar ook bijna alle 
reigersoorten van Europa te vinden zijn. In de delta wordt veel natte rijst 
verbouwd en dat vormt natuurlijk een aantrekkelijke voedselbron voor vele 
soorten vogels. Op het strand broeden Vorkstaartplevieren en ook kreeg ik 
nog een mooie Kolibrievlinder voor de lens. Dunbekmeeuwen vliegen over 
zee en komen ook wel landinwaarts. Diversiteit en afwisseling genoeg 
waarbij we hoog in de bergen beginnen en eindigen op zeeniveau. Graag 
wil ik u hier meer over vertellen op de lezing in maart. 

 

 

 

 

Nieuwe (jeugd)leden 
 Gees Göhl 
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