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Excursie Amsterdamse Waterleiding Duinen, 20-03-2016 
  

Ronald Sunnotel 

Al jarenlang staan de Amsterdamse Waterleiding Duinen op ons excursie-
lijstje. Wanneer de winter over gaat in de lente doen we onze ronde door 
dit bijzondere gebied. Soms lijkt het een veredelde kinderboerderij, ik telde 
ditmaal 172 Damherten. 

 

Damhert Foto: Ronald Sunnotel 

Vorig jaar was het nog erger en liep er een bedelende Vos recht op ons 
af….. Het volgende moment is er sprake van een prachtig duinlandschap 
afgewisseld met naaldbossen, inclusief Kuifmees. Bij de ingang Oase, 
werden we verwelkomd door de koorzang van een groep Koperwieken. 
Direct daarna, zoals ieder jaar, worden we begroet door roepende 
Boomklevers. Bart Korf, onze excursieleider, houdt van een flinke 
wandeling. De teller bleef steken op 13,8 kilometer. Het gebied met de vele 
irrigatiekanalen leent zich goed voor Kwikstaarten, en die waren er dan 
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ook. Vroege Witte Kwikken en in totaal 3 Grote Gele werden gespot. De 
Boomleeuwerik liet zich mooi, soms nog wat aarzelend, horen.  

 
 Foto: Ronald Sunnotel 
 

In de rietkragen en het struikgewas zagen we vele Rietgorzen. Het  bos-
gedeelte leverde Glanskop, Grote Lijster, Boomkruiper en Goudhaan op. 
Opvallend was de afwezigheid van roofvogels. Even later hoorde we dan 
toch het kattengejammer van een Buizerd. Wat schetste onze verbazing, 
het was een Gaai die aan het imiteren geslagen was. Daar waar de vogels 
vaak een constante factor zijn, is hier nog geen sprake van bij de techniek 
die gebruikt wordt voor het vastleggen van de waarnemingen. Waar in het 
verleden het notitieboekje voldeed, wordt nu gebruik gemaakt van smart-
phones. Het digitale pad gaat echter niet altijd over rozen. Tijdens de 
wandeling waren we regelmatig ons vrouwelijk excursie commissielid kwijt, 
kon ze het tempo niet aan ? Neen was het antwoord, Marian is achterop 
geraakt, ze voert een Koolmees in …..  
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Excursie Het Landje van Geysel en Wavershoek, 09-04-2016 

 Joop Zuiderwijk 

Slechts zes deelnemers (2V en 4M inclusief Arend als excursieleider) 
staan om 7.30 uur aan het vertrek van deze excursie, een in mijn ogen 
toch wel tegenvallende opkomst zeker gezien ook de goede weersom-
standigheden en de verwachting dat deze ook de hele dag zo zullen 
blijven. Mede naar aanleiding van het stukje in de Winterkoning van april 
gaan we eerst naar de Lepelaarkolonie bij de Haarlemmer Liede. Vlak bij 
de brug is een goede plek om beide auto’s te parkeren en uit te stappen 
wat ons direct een eerste waarneming oplevert van twee Zwarte Zwanen 
op het water van de Buiten Liede. We steken de weg over en lopen langs 
het bosje speurend naar de nesten. Omdat er nog geen bladeren aan de 
bomen zitten, zijn de vele nesten - wel zo’n twintigtal - goed zichtbaar en 
de meesten zijn met Lepelaars bezet, sommigen met één vogel, anderen  
met twee vogels, staand of liggend. Of dit betekent dat er al gebroed 
wordt? Er zijn bomen bij waarin meerdere nesten zijn; enkelen met drie 
nesten als in een flatgebouw boven elkaar gebouwd en bewoond. Hier 
geen leegstand dus. Spectaculair is ook het aanvliegen van de vogels die 
nog bezig zijn hun nest te verbeteren en met takken komen aanvliegen en 
zich een weg banen tussen de bomen door en dan op een tak balancerend 
hun klusje klaren. Ondanks dat de nesten vroeger door Blauwe Reigers 
bewoond werden, zijn er toch ook nog enkele (mogelijk nieuwe) nesten die 
door Reigers bewoond worden, weliswaar apart van de Lepelaars. 
Kennelijk kunnen beide groepen elkaar goed verdragen. 
 
Het valt niet mee afscheid van deze vogels te nemen maar er staat nog 
meer op ons te wachten. Allereerst het bij veel vogelaars bekende Landje 
van Geijsel, al in februari onder water gezet voor de opvang van uit het 
zuiden en Afrika terugkomende trekvogels. De eigenaar/naamgever is 
twee jaar geleden met zijn bedrijf gestopt en het landje staat nu te koop. 
Landschap Noord Holland probeert het nu te verwerven en de financiering 
rond te krijgen. Donaties zijn nog steeds welkom. 
 
Er zijn nog redelijk veel soorten te zien al had ik wel de indruk dat van 
diverse soorten de aantallen minder zijn dan de twee eerdere keren dit jaar 
dat ik hier geweest ben (10 maart en op 25 maart met Arend en enkele 
leden van de zogenaamde “senioren wandelgroep”). Van de Grutto’s zijn 
er blijkbaar al veel naar hun broedgebieden vertrokken maar daar staat 
tegenover dat er nu ook IJslandse Grutto’s bijgekomen en te bewonderen 
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zijn. Ook het aantal Wintertalingen is aanmerkelijk lager evenals dat van 
de Scholeksters. Verder zijn er Kieviten, Slobeenden, Krakeenden en 
Bergeenden, Smienten, enkele Wulpen, een paar Mantelmeeuwen, 
Tureluurs mooi te vergelijken met de Kemphanen waarvan enkele mannen 
al een witte hals vertonen. In een graspol wordt een Watersnip ontdekt en 
een Witte Kwikstaart is druk bezig heen en weer te vliegen en op de grond 
met zijn staart te wippen. 
  
Na meer dan een uur  houden we het voor gezien, drinken nog een bakkie 
en op naar het volgende vogelgebied: Waverhoek. Eerst rijden we nog 
langs de Oudekerkerplas, het overwinteringsgebied van duizenden 
Smienten, maar deze zijn blijkbaar al naar het hoge noorden vertrokken. 
Het is stil op het water. Langs rijdend zien we op de groenstrook voor de 
kijkhut wat Grauwe Ganzen, enkele Scholeksters en Wilde Eenden, zo 
gezegd niet de moeite waard hiervoor te stoppen. De weg naar Waverhoek 
is een toeristische route door een landschappelijk mooi gebied. Links van 
de weg het riviertje De Waver met enkele Futen, Waterhoentjes, Eenden 
en de altijd overal aanwezige Meerkoeten. Daarachter de polder Ronde 
Hoep met de zo karakteristieke rijen Knotwilgen. Wat zou een polder zijn 
zonder deze bomen?  Rechts van de weg boerderijen en huizen met veel 
bloeiende struiken en bomen waaronder vooral de Treurwilgen met hun 
licht geel-groene tinten een lust voor het oog zijn. Bij Waverhoek wordt als 
eerste een Bruine Kiekendief gespot. Omdat het toegangshek gesloten is 
moeten we om het gebied te betreden het houten opstapje gebruiken wat 
gelukkig ook voor deze niet meer zo kwieke vogel te doen is. Wel uitkijken 
bij het afstappen want dat is in de blubber. We zijn niet de enige vogelaars; 
bij een rietveldje staan drie mannen in camouflagepak met grote 
telescopen c.q. camera’s te wachten op - ja waarop eigenlijk? Misschien 
op die Blauwborst die opeens uit het riet vandaan over vliegt? Die hebben 
ze dan gemist. We lopen verder over het modderige graspad tot aan het 
punt waar we een goed zicht hebben op het water. De meeste vogels 
zitten vrij ver van ons vandaan. Het opvallendst zijn de wel circa vijftig 
Kluten in meerdere groepen gesplitst. Als we verder lopen en het pad een 
bocht naar links maakt krijgen we ze ook dichterbij in beeld. Ook 
Bergeenden en vooral veel Slobeenden langzaam in een lint achter elkaar 
over de vlakte zwemmend. Daarbij ook een paar Pijlstaarten. Ook de 
Kiekendief laat zich nogmaals zien maar weer ver weg. Als we weer terug 
gaan staan de drie mannen nog steeds bij het rietveldje waar we - toevallig 
of niet - de Blauwborst nog even heel mooi en dichtbij tegen een riet-
stengel te zien krijgen voordat het beestje weer tussen het riet weg duikt. 
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Vervolgens weer naar het begin; over de afrastering; de auto’s in en op 
naar de Groene Jonker gelegen ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen 
(ZH). Dit gebied, in beheer bij Natuurmonumenten, ontstond in 2008 door 
landbouwgronden om te zetten in natte natuur met rietkragen, diep en 
ondiep water, graslanden en wandelpaden (meer info: 365x de natuur in 
met Natuurmonumenten). Bij de parkeerplaats, tevens ingang van het 
gebied, verwelkomt ons een groot paneel met daar op een grote prachtige 
foto van een Geoorde Fuut. Nou als dat zou kunnen! Het wandelpad loopt 
over een dijk en is niet meer dan een kleddernatte grasstrook en stukken 
modder waar je heel goed moet uitkijken om niet onderuit te gaan. Als 
ervaringsdeskundig weet ik wat dit kan betekenen. We stoppen bij een 
bankje met ruim zicht op de plas. Honderden krijsende Kokmeeuwen zijn 
overheersend zowel in de lucht als op het water en op de met polletjes en 
riet begroeide eilandjes. Vlak voor ons landt een Blauwe Reiger tegen de 
achterkant van zo’n eiland zodat hij voor ons uit zicht is. Maar dit wordt niet 
gewaardeerd door twee Kokmeeuwen die meteen de aanval openen. 
Hebben ze daar een nest? Zijn er eieren? Keer op keer duiken ze naar de 
Reiger totdat die er genoeg van heeft en er vandoor gaat. Maar ook dan 
blijven ze hem vervolgen en aanvallen tot dat ook zij het voor gezien 
houden. Het lukt Arend om tussen al die herrie toch de Zwartkopmeeuw te 
horen en deze zelfs te zien. Er komen er twee recht op ons af en over 
vliegen. En hoe zit het met de Geoorde Fuut. Er wordt er zowaar één 
gespot maar te ver om echt goed te bekijken.  
 
Helemaal achter in de plas nog een groep Grutto’s, maar daarmee hebben 
we het voor vandaag wel gehad. Nog een keer door de modder en dan 
met vuile schoenen de auto’s in en op naar huis. Althans dat denken we 
want er schijnt ergens in de buurt een Koereiger gezien te zijn en die 
mogen we eigenlijk niet missen. Vandaar dat we op zoek gaan naar de 
juiste locatie. Het blijkt bij een boerderij te zijn in een weiland grenzend aan 
een fietspad waar meer vogelaars met dezelfde intentie staan. De vogel 
zou zich ophouden in een greppel en is zo vrijwel onzichtbaar. Zo nu en 
dan steekt een witte kop boven het maaiveld uit en daarmee moeten we 
het dan doen. Langer blijven heeft dan ook geen zin. Terug naar de auto’s 
en nu echt op huis aan waar ik met dank aan de chauffeur netjes voor de 
deur wordt afgezet. 
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De Kruisberg-blues 
 Harry Beentjes 
 

In de vorige editie van de Winterkoning is de eerste zin weggevallen, 
waardoor de betekenis van het gedicht wat onduidelijk was. Hiervoor onze 
excuses en daarom hieronder nogmaals het gedicht (de redactie). 

 

Korte impressie van 21 jaar PWN-vrijwilliger 

 
Het uitzicht vanaf de toren bracht mij tot het inzicht: ik maak een gedicht 
aan Gees en Kees gericht. Ze staan altijd voor ons klaar, vandaar dit 
gebaar. 
 
Op weg naar onze nu tweede locatie aan de Kruisbergwei vloog er een 
hommel naast mij, 
ik dacht nog wat gaat die bij mij hard voorbij. 

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

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

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

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

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

Rechts in de Gastboerderij worden onder andere Schotse Hoogland-
burgers gebakken;  
je kan er ook nog een biertje pakken. 

De PWN-boerderij wordt beheerd door de Logchies Clan  
er lopen krielkippen binnen en buiten de ren. 

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

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

Boomvalken acrobaten in de lucht 
en pakten soms een zwaluw of libel in hun vlucht. 
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Toren-, Boomvalk en Sperwer moeten het tegen de Havik afleggen, 
moeten noodgedwongen hun terrein verleggen. 

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

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

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

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

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

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

Zo mogen wij al jarenlang getuige zijn van nieuw leven van eten en 
gegeten worden,  
even later lig je zomaar als burger op de borden. 

 
Dagboek Heemskerk, nr. 12 
 Jan Zweeris 

Kauwtjes en Kraaien 

Bij ons in de buurt struinen deze vogels in de dakgoten en op de dak-
pannen, die door ouderdom begroeid zijn met mos en algen. Ook 
gebruiken ze dakgoothoeken om er hun nest te bouwen. Dat kan leiden tot 
verstoppingen, maar ook tot verstoring van de nachtrust, zoals iemand mij 
vertelde. Doordat hun slaapkamer aan een dakgoot grenst, maken takjes 
voor de nestbouw en de nagels van de poten zoveel herrie dat die 
hinderlijk doordringt in de slaapkamer. Irritant als je van je nachtrust wil 
genieten. Dat nest moet dus weg voordat er eieren of jongen in zitten. 
Maar hoe? Weghalen heeft geen zin. Ze beginnen meteen weer opnieuw. 
Toevallig las zij, mijn dochter, een artikeltje in een blad over overlast van 
dieren. Daarin stond een remedie tegen het ongemak waar zij mee te 
kampen had: “Men neme een dode Kauw of Kraai. Brengt deze aan bij het 
nest en de boosdoeners verdwijnen.” Maar hoe kom je aan zo’n dood 
beest? Ze fietst nogal vaak door het buitengebied. Daar zag ze een zwarte 
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vogel aan de kant van de weg. Een Kraai. In een plastic zak mee naar 
huis. Een stevig touwtje aan een poot en het lijkje laten zakken uit het 
raam in de goot. En toen maar wachten op de reactie van het echtpaar 
Kauwtje. Wat er toen gebeurde is bijna niet te geloven. Er kwam een 
groepje Kauwen aanvliegen langs de dakgoot met de dode Kraai. Dat 
herhaalde zich een paar keer. Daarna draaiden ze enkele rondjes om het 
huis, alsof ze afscheid namen van de overledene. Na ongeveer tien 
minuten waren ze verdwenen. Tot ieders verbazing is er tot nog toe geen 
enkele Kauw meer verschenen. Ook niet bij het kippenvoer van de buren. 
 

De Mussen 

Het hele jaar door voeren, zorgt er voor dat Huismussen, Turkse Tortels en 
ook Kool- en Pimpelmezen om de woningen hun territorium hebben. Een 
vlinderstruik planten en een pindastreng ophangen is onvoldoende om 
Huismussen in je tuin te laten wonen. Eerste vereisten zijn een dagelijkse 
verstrekking van gewoon vogelvoer en een dichtbegroeide struik om in te 
vluchten. In mijn tuin is dat vooral de Vuurdoorn. Ook zijn er allerlei andere 
plekken waar ze hun kostje opsporen zoals bij kinderboerderijen, 
terrassen, stations en andere plekken waar mensen regelmatig komen en 
al dan niet bewust voeren of gewoon voedsel morsen. In het wild komen 
ze nergens voor, onafhankelijk van mensen. Het oorspronkelijke habitat 
van Mussen is niet goed bekend. Hun voortplanting is een moeilijke zaak. 
Nestgelegenheid is er onvoldoende. Als ze een plekje hebben gevonden, 
vooral in de wat oudere huizen, worden de nesten leeg geroofd door 
Kauwtjes, Kraaien en Katten. Die laatsten gedragen zich als echte dak-
hazen. Klimmen en springen op daken en schuttingen als trapezewerkers. 
 

De Roodborst 
Het territorium van mijn Roodborst werd fel verdedigd toen een onverlaat 
van een soortgenoot het in zijn kop haalde om het gebied van zijn tuin 
binnen te dringen. Het toernooiveld was de nog bladerloze Berk. De 
vreemdeling werd als een stormwind achtervolgd door de takken. Bij een 
treffen vlogen de veertjes in het rond. Daar had de indringer gauw genoeg 
van en verdween als de wiede weerga van het strijdtoneel. Uithijgen en op 
de uitkijk. Maar niet voor lang. De strijd had veel energie gekost. Dus op 
jacht naar prooi. Dat doet dit beestje op een roofdierachtige manier. Even 
stilzitten, liefst een paar decimeter boven de grond en dan………een korte 
duik en de spin of ander insect is gepakt, meestal. En zo hipt onze vriend  
door de tuin. Als ik in de tuin bezig ben zit hij vlak in de buurt. Niet omdat 
hij me zo aardig vindt of van gezelligheid houdt. Nee, hij ziet mij aan voor 
een wroetbeest, die lekkere hapjes doet verschijnen. 
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En misschien hipt er na enige tijd een jonge Roodborst door de tuin. Daar 
gaat wel heel wat aan vooraf, want Roodborsten liefde is een ingewikkelde 
zaak. Ze lijken wel heel aardig en lieflijk, maar zijn erg onverdraagzaam. 
Soortgenoten verdragen ze niet in hun omgeving. Die zouden de prooien 
maar verjagen en wegkapen. Zelfs man en vrouw zijn niet erg intiem en 
het is eigenlijk een wonder dat ze nageslacht voortbrengen.  Jonge Rood-
borsten zijn in het begin Bruinborsten. Ze moeten namelijk geen agressie 
opwekken. Ze zouden dan omgebracht worden in plaats van groot-
gebracht. Daarom worden ze pas echt oranje in de nazomer, als ze echt 
zelfstandig zijn. 
 

De Blauwe Reigers 

In het Marquette Bos aan de kant van de Marquette Laan broeden al heel 
wat jaren Blauwe Reigers. Hoog in de toppen van de Dennen zijn de grote 
takkennesten duidelijk te zien. Maar het aantal bezette nesten wordt 
steeds minder. Dit jaar heb ik er maar drie geteld. Eind januari beginnen de 
hormonen al te werken. Ze zoeken de oude nesten in de kolonie weer op 
en bezetten er een, bij voorkeur fatsoenlijk takkennest zo hoog mogelijk 
boven de andere. Dat gaat niet zonder strijd: krijsen, gillen, knokken en 
happen naar nek en poten. Takken jatten, jongen stelen, krakelen en 
klepperen met de snavels; het is dan broedtijd. Zo stil en stiekem als ze, 
als versteend, langs de slootkant of in het weiland staan, zo opgewonden 
en agressief zijn ze in de balts- en broedtijd. Een stille figuur die veranderd 
is in een krassend speenvarken en kleppert als een Ooievaar. Ook de 
jongen worden ermee besmet en maken langdurig kekkerende geluiden. 
Toen ik die voor het eerst hoorde, wist ik niet waar dat geluid door 
geproduceerd werd. Een of ander apparaat? Beslist geen vogel. Later 
hoorde ik dat ze ook nog zacht kunnen grommen. Nu, eind april is de rust 
teruggekeerd. 
  
De drie Vinken 
 Jan Zweeris 

Vink, Putter en Groenling; alle drie leden van de familie der Vinkachtigen. 
Maar ze verschillen sterk van elkaar in uiterlijk, zang en gedrag. In dit 
artikel bespreek ik eerst de Vink. In een volgend de andere twee. 
 

Diksnaveltjes met eigen karakters 

De Vinkenfamilie telt heel veel vertegenwoordigers. Alleen al in Nederland 
zijn er achttien soorten vastgesteld, waarvan een groot aantal dwaalgast 
is. Typisch voor alle Vinken is de min of meer kegelvormige snavel. Die 
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heeft kenmerkende hoornranden aan de binnenkant, vooral in de onderste 
helft. Een instrument om zaden vast te klemmen en te openen. In grote 
delen van Nederland kunnen we dicht bij huis, in parken, tuinen en op 
erven, Vink,  Putter en Groenling als broedvogel tegenkomen. De Vink ver-
schilt nogal van de Putter en de Groenling, die wel sterk aan elkaar 
verwant zijn. De Vink is meer verwant aan de Keep; behoort tot een 
subfamilie, de Fringillinae. 
 

 
 

Vink Foto: Cees op den Velde 
 

Eentonig maar karakteristiek voor de Vink is de vinkenslag. Zijn zang is 
dus een korte, tamelijk eenvormige riedel: de vinkenslag. Van streek tot 
streek zijn er dialecten, maar toch altijd gemakkelijk herkenbaar. Een 
individuele Vink heeft maar weinig variatie in zijn eigen zang. Hij zingt ook 
zonder uiterlijk vertoon en meestal  vanaf een tak of iets dergelijks. In april 
is hij daarin vaak onvermoeibaar. Een Vink is veel meer een vogel van 
aaneengesloten bos dan de andere twee, de Putter en de Groenling. Voor 
een zangvlucht is daar geen ruimte; bovendien heeft die weinig zin, want 
die wordt toch niet opgemerkt in een bos. Het territorium van de Vink is 
niet alleen om te broeden. Er moet ook nog genoeg voedsel zijn, met 
name voor de nestjongen. De territoria zijn daarom groot en vaak keurig 
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verdeeld over het bos. Vinken voeren hun jongen geen zaad maar 
insecten en rupsen, die ze vooral op de grond en op dikke takken zoeken. 
Vinken profiteren van de overdaad aan rupsen, die er is bij het uitkomen 
van de bladeren. Ze hebben daarom een kort broedseizoen met maar één 
broedsel, zelden twee. 

(bewerking uit ”VOGELS” van 2016) 
 
 

Korte berichten, verzameld uit allerlei bronnen 
 Jan Zweeris 

Opmars naar het noorden 

De Steltkluut komt als broedvogel sporadisch in Nederland voor. Het 
aantal broedparen zou de laatste jaren wat toenemen door het  op-
warmende klimaat. In de Zuid-Europese landen zijn veel meer broedende 
Steltkluten te vinden. Maar hoe droger de winters in Spanje en Zuid-
Frankrijk, des te meer Steltkluten in Nederland lijken te gaan overwinteren 
met hun jongen. Waargenomen in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland. Als 
zomergast wordt hij in Nederland zelfs geregeld gezien, foeragerend met 
wat soortgenoten in zoetwater moerassen of op gorzen en slikken. Hij kan 
in dieper water foerageren dan andere steltlopers. Als ze voldoende zijn 
opgevet vertrekken ze weer naar hun overwinteringsgebied in Noord-
Afrika.  
 

Moeilijke tijden voor de Zomertortel 

Zo’n dertig jaar geleden was de lucht van bossen en heiden zwanger van 
het dromerige gekoer van de Zomertortel. Het hoorde gewoon bij de 
zomer. Helaas is hun aantal dramatisch geslonken. Er is nog geen tiende 
van over. Bijna alles zit de vogel tegen; allereerst brengt hij veel te weinig 
jongen voort en daarnaast verdwijnen zijn favoriete Acaciabossen. En ten-
slotte worden ze ook nog eens bejaagd; op Malta bijvoorbeeld is het een 
delicatesse. Op een paar plaatsen in Nederland kan je ze nog steeds 
horen en zien met hun mooie zweefvluchtjes. Zoals op Texel en verspreid 
in het oosten van ons land. 
 

Vogeltrek in de zomer 

Wie denkt dat de vogeltrek pas in het najaar begint, heeft het mis. Midden 
in de zomer is de trek van veel soorten al in volle gang. Zoals die van de 
Groenpootruiter. Zoek hem vooral op de Wadden en in de Delta en let op 
zijn karakteristieke roep. Groenpootruiters broeden onder andere in Scan-
dinavië, Noord-Finland en Noord-Rusland; in kleinere aantallen ook in 
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Schotland. Groenpootruiters zijn vooral te vinden op zoute slikken en 
wadplaten. 
 

Snavelbanden 

Naast pootringen, halsringen, vleugelmerken, en diverse zenders, zijn er 
nu ook snavelbanden om een vogel individueel herkenbaar te maken. Een 
adult vrouwtje Tafeleend kreeg op 6 mei 2011 nabij Nantes in Frankrijk een 
groene snavelband met code FLD. De code werd op 17 januari 2014 
afgelezen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
 

Minder Grauwe ganzen 

Het aandeel jongen bij de Grauwe ganzen neemt sinds 1997 af. Tot en 
met 2000 tellen de groepen nog 40% jongen en na 2005 nog slechts 18%. 
 

Vreemde vogel(aar)s 

In het Fochteloerveen hebben met camera gewapende “natuurliefhebbers” 
geprobeerd al wadend door het veen dicht bij de nesten van de 
Kraanvogels te komen. Gelukkig waren er een paar echte “natuur-
minnaars” die daar een stokje voor staken. 
 
 
Wist je dat……………..? Deel 5 
 Jan Zweeris 
Snavelvormen 
 
1. de snavel veel zegt over wat en hoe een vogel eet 
2. die snavel uit bot bestaat, dat weinig weegt en bekleed is met hoorn-

achtig materiaal 
3. dit oorspronkelijk een veel zwaardere bek met tanden was 
4. de hoornlaag steeds doorgroeit, waardoor beschadigingen en slijtage 

worden hersteld 
5. vogels in gevangenschap vaak lange vergroeide snavels hebben door 

te weinig slijtage 
6. zo’n harde snavel ongevoelig lijkt 
7. aan de binnenkant veel tast- en smaakreceptoren zitten 
8. die in verbinding staan via het zenuwstelsel met de hersenen 
9. deze receptoren gevoelig zijn voor druk, beweging, trilling, smaak, pijn 

en textuur 
10. de meeste zich op de tong bevinden en aan de binnen bovenkant van 

de snavel 
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11. veel vogels hun voedsel heel of in brokken doorslikken 
12. ze het fijnmaken door de maag laten doen 
13. ze echt wel proeven wat eetbaar is en wat niet 
14. zeevogels met een maag vol plastic te gulzig zijn geweest of het 

plastic in de prooi zat 
15. vogels veel met hun snavel kunnen doen; eten, drinken, hof maken, 

nest bouwen, prooien doden en vervoeren, veren verzorgen en nog 
veel meer 

16. daardoor snavels allerlei vormen, grootte en kleur hebben 
17. we aan de snavel de voedsel keuze en de manier van foerageren 

kunnen zien  
18. zaadeters (5) een kegelvormige snavel hebben om zaden te pellen of 

te kraken 
19. roofvogels (1) een haakvormige snavel hebben om veren van de prooi 

te plukken en vlees los te scheuren 
20. insecteneters (3) een korte spitse snavel hebben om daarmee eitjes, 

larven, insecten uit spleten te kunnen peuteren 
21. vogels (6) die hun voedsel in de grond of het water zoeken, een lange 

snavel hebben 
22. uitzonderingen op deze voorbeelden voorkomen 
23. als er bij een conflict tussen meeuwen er een niet meer vechten wil, 

deze zijn snavel afwendt als teken van onderwerping 
24. Papegaaien niet pikken, maar bijten 
25. Spechten met hun stevige dolksnavel holen in zacht en hard hout 

hakken 
26. ze met hun lange, benige, plakkerige tong met weerhaakjes, larven 

diep uit het hout trekken 
27. sommige vogels zoals Zaagbekken fijne gezaagde snavelranden 

hebben om gladde vissen te kunnen vasthouden 
28. Reigers met hun dolkachtige snavels vissen, muizen, mollen, kikkers 

harpoeneren 
29. een Ooievaar dat ook kan, maar de snavel ook gebruikt om geluid te 

maken, te klepperen 
30. ze daarmee begroeten of agressie tonen 
31. Pelikanen een grote snavel met een keelzak als visnet hebben 
32. slobberende Eenden met hun smaak- en tastreceptoren in hun 

zeefsnavel het eetbare van het oneetbare scheiden 
33. aan het eind van een steltlopersnavel vaak een klein gevoelig 

tastorgaantje zit 
34. ze daarmee in de modder prooien kunnen voelen of sonderen 
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Ontleend aan een artikel van Marcel Boer in het Vogeljaar. 
 

35. Wulpen en Ibissen met hun omlaag gebogen snavel in zachte bodems 
goed naar dierlijk voedsel kunnen peuren, maar ook insecten uit lage 
begroeiing kunnen pakken 

36. Lepelaars met hun geopende lepelsnavel door 30 cm diep water 
pendelen en met hun tastorgaantjes voelen of er iets tussen zwemt 

37. een Appelvink met zijn geweldige kegelsnavel keiharde kersenpitten 
kraakt 

38. jonge nestvogels een felgekleurde (rode of gele) mond en keel 
hebben, waardoor de oudervogels gestimuleerd worden voedsel aan 
te dragen 

39. Zilvermeeuwen een rode vlek op de zijkant van hun snavel hebben 
tijdens het broedseizoen 

40. de oudervogel voedsel opbraakt als het jong die aanpikt 

41. jonge Uilen, die nog niet kunnen vliegen, met hun snavel door de 
takken klimmen en daarom takkelingen worden genoemd 
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Broedgeval(len) Wespendief in de duinen bij Castricum in 2015 
 

 Jos Vroege 

In de periode 2005-2014 werd in de duinen tussen Camperduin en Wijk 
aan Zee 19x een nest gevonden waarop door de Wespendief met succes 
jongen werden groot gebracht (Levering, 2014; Vroege, 2015). Deze 
nesten waren niet gelijk verdeeld over de zes deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin. In gebied Schoorl werd 9x zo’n nest gevonden. In de 
gebieden Bergen, Bakkum-Egmond en Castricum gebeurde dat 3x – het 
aantal dat bij een gelijke verdeling over de zes deelgebieden te 
verwachten valt. In de gebieden Wimmenum en Heemskerk was dit 
respectievelijk 0x en 1x het geval. In de duinen tussen Camperduin en Wijk 
aan Zee broeden Wespendieven, zo blijkt uit een recente analyse (Vroege, 
2016)1, vooral in naaldbos met een beperkt aantal succesvolle 
broedgevallen van de Havik – een roofvogel die zowel voor jonge als voor 
volwassen Wespendieven een serieuze bedreiging vormt (Bijlsma e.a., 
2012; Bijlsma, 2014). In gebied Castricum bracht de Wespendief in 2008, 
2009 en 2011 met succes jongen groot. Dat waren jaren met slechts één 
succesvol broedgeval van de Havik. In de andere jaren was 5x sprake van 
twee en 2x van drie succesvolle broedgevallen van de Havik in dit gebied. 
 
In 2015 is in gebied Castricum sprake van twee succesvolle broedgevallen 
van de Havik. Een derde broedgeval mislukt in de eifase, mogelijk als 
gevolg van predatie door de Boommarter. Van de Wespendief wordt door 
ons in de maanden mei en juni slechts twee keer een glimp opgevangen: 
vanaf de Papenberg, een hoog duin in het oosten van gebied Castricum, 
zien wij deze vogels vliegen boven de Wildernis, een bosgebied in het 
zuidwesten. Door andere waarnemers wordt tweemaal een Wespendief 
gezien in het noordwesten van ons gebied, boven het bos grenzend aan 
het open duin van de Limiet. Op 4 juli wordt daar ook door ons een 
vrouwtje Wespendief waargenomen. Op 18 juli zien wij opeens verschil-
                                                      
1 Ook uit de studie van Gamauf e.a. (2013) blijkt dat Wespendieven bij de keuze 

van hun nestplaats Haviken lijken te mijden: nesten van Wespendieven bevinden 

zich op een grotere afstand van nesten van Haviken dan bij een ‘at random’ keuze 

te verwachten valt. Bij wespendiefnesten dicht bij een haviknest is de kans op 

predatie bovendien groter dan bij wespendiefnesten die zich op wat grotere afstand 

bevinden. Van Diermen e.a. (2014) konden echter niet bevestigen dat succesvolle 

wespendiefnesten verder van het dichtstbijzijnde haviknest liggen dan gepredeerde 

nesten.  
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lende Wespendieven, zowel vanaf de Limiet als vanaf de Papenberg. Dat 
kunnen uiteraard vogels zijn die zich wel in ons gebied ophouden, maar 
niet tot broeden zijn overgegaan. Daarnaast kunnen het broedvogels van 
elders zijn: in gebied Bergen is net als vorig jaar sprake van twee bezette 
nesten - dezelfde nesten als in 2014. De broedvogels uit Bergen, waarvan 
Kees Klaij ons foto’s stuurt, lijken echter niet op de vogels waarvan ik op 4 
en 18 juli in gebied Castricum foto’s maak. 
 

Op 8 augustus zien Henk Levering en ik vanaf de Papenberg tenminste vijf 
Wespendieven. Zij verschijnen op verschillende plaatsen boven het bos, 
cirkelen een tijd samen rond en verspreiden zich vervolgens weer over het 
bosgebied. Op een van de foto’s die ik die dag maak, valt te zien dat de 
Wespendief die naar het noordwesten van ons gebied vliegt een 
wespenraat met zich meedraagt. Op 14 augustus zien Henk en ik vanaf de 
Limiet andermaal vijf Wespendieven. Twee van die Wespendieven vliegen 
in noordelijke richting en één van die vogels – een vrouwtje dat samen met 
een mannetje op de Limiet omhoog komt – blijkt later op een van de foto’s 
eveneens een wespenraat in haar poten te hebben. Wespendieven met 
een ‘zomernest’ – nesten die wel worden (op)gebouwd, maar waarin dat 
jaar geen eieren worden gelegd – blijken naar dat nest soms ook 
wespenraten aan te voeren (Roberts & Law, 2014). De twee waargenomen 
voedselvluchten kunnen echter ook duiden op een nest met jonge 
Wespendieven in het noorden van gebied Castricum of in gebied Bakkum-
Egmond.  
 

Op 15 augustus ga ik andermaal met Henk het duin in. Vanaf de 
Papenberg zien wij een Wespendief in het westen van ons gebied. Daar 
gaan wij posten. Aan het eind van de ochtend zien we een man 
Wespendief wegvliegen uit een bos waar eerder dit jaar sprake was van 
een broedgeval van een Buizerd. Dat broedgeval mislukte in de eifase, 
mogelijk door toedoen van een Boommarter. We besluiten ook dat nest 
nog te checken. Het ziet er mooi uit. Op het nest ligt een tak met bladeren. 
Die zijn echter volledig verdord. Onder het nest zijn geen wespenraten te 
vinden. We staan op het punt om het bos weer te verlaten als een jonge 
roofvogel roepend naar het nest komt vliegen. Zijn verenkleed is van 
onderen gezien opvallend wit. Als hij ons ziet, schrikt hij en vliegt hij een 
stuk verder het bos in. Daar vliegt een andere roofvogel weg. We lopen die 
kant op en zien de jonge roofvogel in de top van een boom zitten. Het is 
een jonge Wespendief! Het andere exemplaar was waarschijnlijk een 
volwassen vogel die dit jong op het nest kwam voeren. Als het jong ons 
ziet, vliegt hij terug naar het nest. Daarbij zien wij de polsvlekken en de iets 



De Winterkoning 51 (3) 17 

donkerder kop. Al snel is de vogel volledig uit zicht. We verlaten het bos en 
blijven daar van een afstand nog een tijdje naar kijken. Na een minuut of 
15 zien we een vrouw Wespendief naar het nestbos vliegen en daar ver-
dwijnen. Voor ons is het tijd voor koffie met taart bij het Hof van Kijk Uit. 
 

De zaterdag daarop ga ik met Piet Hollenberg en Ben Prins posten in het 
uiterste noorden van gebied Castricum. Henk is die dag weer gaan ringen 
op Vinkenbaan Castricum. Er is veel aankomst van zangvogels. Behalve 
een jagende Boomvalk zien wij echter geen roofvogels. Na de koffie bij 
Johanna’s Hof fiets ik met Piet naar het zuiden. Ter hoogte van de Limiet 
zien wij onmiddellijk een Wespendief. Het is een donker exemplaar: het 
vrouwtje van het door ons ontdekte nest? We zien de vogel maar kort, 
maar daarbij valt wel op dat deze vogel waarschijnlijk een wespenraat met 
zich meedraagt. Ze vliegt weg in de richting van het nestbos. Wij fietsen 
ook die kant op. In de buurt van het nestbos zien wij echter geen 
Wespendief meer. Piet gaat naar huis en ik fiets nog even terug naar de 
Limiet. Daar zie ik vanuit het westen een donkerbruine Wespendief komen 
aanvliegen: hetzelfde exemplaar als eerder die dag? Ik maak foto’s. 
Precies boven het nestbos verdwijnt de vogel uit zicht. Pas thuis op 
computer valt mij de gele washuid op. Ook dit is waarschijnlijk een 
juveniele vogel! Anderen bevestigen mijn vermoedens. Zouden op dit nest 
dan twee jongen zijn groot gebracht: de door ons op 15 augustus geziene 
witte vogel en dit donkere exemplaar? Later die dag blijkt dat een kwartier 
nadat ik deze vogel boven het nestbos zag verdwijnen net ten zuiden van 
ons gebied, aan de zuidkant van het zweefvliegveld in gebied Heemskerk, 
ook nog een donkerbruine, jonge Wespendief is gefotografeerd. 
 

Zondag 23 augustus staat er een harde oostenwind. Langs de kust trekken 
Wespendieven naar het zuiden. Om 09:45 uur wordt op waarneming.nl 
een ‘mooie lichte vorm juveniel’ gemeld die ‘over de branding naar zuid’ 
vliegt. Dat is net zo’n vogel als die van ons. Maar waarom zou die met zo’n 
omweg naar het zuiden trekken? Vanaf Vinkenbaan Castricum worden ook 
twee juveniele Wespendieven gezien. ‘Lokaal beest?’, zo vraagt Kees 
Roselaar zich bij een van die vogels af. Uit de foto’s van Leo Heemskerk 
blijkt dat dit (waarschijnlijk) niet het geval is: ze zien er heel anders uit dan 
die van ons. Uit de omgeving van het zweefvliegveld worden ook nog drie 
exemplaren gemeld: twee exemplaren trekken door naar zuid, een derde 
exemplaar cirkelt wat rond boven de Wildernis. Onduidelijk is of het hierbij 
gaat om volwassen of juveniele vogels. Het aantal doortrekkende 
Wespendieven brengt mij wel aan het twijfelen: zou de donkerbruine vogel 
van gisteren toch geen doortrekker zijn geweest? Om 18:30 uur wordt door 
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Hans Schekkerman langs de Brede Weg in gebied Castricum echter een 
donkerbruine, juveniele Wespendief gefotografeerd. Dat doet de twijfel 
weer afnemen. 
 

Op zaterdag 29 augustus ga ik andermaal naar de Limiet. Ik installeer mij 
op een van de duintjes. Het is bramentijd en iedereen mag zich nu buiten 
de paden begeven. Ik hoef niet bang te zijn dat ik teveel in het zicht sta. De 
wind komt vandaag uit het zuidwesten. Om 09:40 uur verschijnen aan de 
noordzijde van de Limiet boven de bosrand twee jonge Wespendieven. Ze 
blijven daar een hele tijd samen rondvliegen. Het zijn duidelijk andere 
exemplaren dan de witte vogel die ik op 15 augustus met Henk in het 
nestbos heb gezien en de donderbruine vogel die ik op 22 augustus boven 
het nestbos zag verdwijnen. Zijn dit de jongen van het nest in het noorden 
van gebied Castricum of in gebied Bakkum-Egmond dat wij niet hebben 
kunnen vinden? Een van de vogels vliegt over het infiltratiegebied en de 
Limiet naar het oosten. Daar blijken nog twee jonge Wespendieven rond te 
cirkelen. Een derde exemplaar komt uit bos omhoog. Dat betekent zeker 
vier en mogelijk zelfs vijf jonge Wespendieven boven gebied Castricum. 
Volwassen exemplaren heb ik al 14 dagen niet gezien. Zouden die al half 
augustus zijn vertrokken? Het exemplaar dat uit het bos omhoog komt, is 
een donkerbruine vogel. Hij vliegt vrijwel voortdurend samen met een 
exemplaar dat van boven bruin is, maar van onderen wit, met polsvlekken 
en iets donkerder kop: het jong dat wij op 15 augustus zagen in het 
nestbos? 
 

In 2015 was sprake van twee succesvolle broedgevallen van de Havik in 
gebied Castricum. Toch waren er ook van de Wespendief tenminste een 
en waarschijnlijk twee succesvolle broedgevallen in dit gebied. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met de beschikbare hoeveelheid voedsel: 2015 was 
een heel goed wespenjaar in ons werkgebied. Bij zo’n overdaad aan 
voedsel proberen Wespendieven kennelijk kost wat kost jongen groot te 
brengen, ondanks de bestaande risico’s. In gebied Castricum is dat in 
2015 gelukt: van een nest vlogen zeker een en waarschijnlijk twee jongen 
uit. Daarnaast was er waarschijnlijk een tweede nest in het noorden van 
gebied Castricum of in gebied Bakkum-Egmond - in het tussen het 
Vogelduin en Camping Bakkum gelegen Commissarisveld? Ook daarvan 
vlogen twee jongen uit. Behalve op 29 augustus heb ik die jongen ook op 
30 augustus nog gezien. Dat was andermaal boven de bosrand aan de 
noordzijde van de Limiet. Op 29 augustus werd boven het Vogelduin in 
gebied Bakkum-Egmond eerst door Ruud Altenburg en later door Lonnie 
Bregman ook nog een juveniele Wespendief waargenomen. Volgens 



De Winterkoning 51 (3) 19 

Lonnie leek die vogel sterk op een van de Wespendieven die door mij aan 
de noordzijde van de Limiet was gefotografeerd. Hij vloog op dat moment 
strak naar zuidoost. Mark Res zag waarschijnlijk diezelfde vogel ook nog 
op 2 september aan de zuidkant van de Limiet. Daarna werden in gebied 
Castricum geen Wespendieven meer waargenomen. Ongeveer twee we-
ken na de volwassen vogels zijn ook de eerstejaars vogels naar Afrika 
vertrokken. 
 

Dank 
 

Met dank aan Rob Bijlsma, Kees Klaij, Henk Levering, Rienk Slings en 
Dook Vlugt voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
 

Literatuur 
 

Bijlsma, R.G. (2014). Van wieg tot graf: natale dispersie en het te korte leven van 
een vrouwelijke Wespendief Pernis apivorus. De Takkeling, 22, 200-207. 

Bijlsma, R.G., Vermeulen, M., Hemerik, L., & Klok, C. (2012). Demography of 
European Honey Buzzards Pernis apivorus. Ardea, 100, 163-177. 

Diermen J. van, Rijn, S. van, & Manen, W. van (2014). Wespendief in Kempen-
Broek & Het Groene Woud, Jaarbericht 2014. Laag-Keppel: ARK-
Natuurontwikkeling. 

Gamauf, A., Tebb, G., & Nemeth, E. (2013). Honey Buzzard Pernis apivorus nest-
site selection in relation to habitat and the distribution of Goshawks 
Accipiter gentilis. Ibis, 155, 258-270. 

Levering, H. (2014). Verslag roofvogelinventarisatie 2014. Castricum: 
Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin. 

Roberts, S.L., & Law, C. (2014). Honey-buzzards in Britain. British Birds, 107, 668-

691. 
Vroege, J. (2015). Nogmaals: de Wespendief in de duinen tussen Camperduin en 

Wijk aan Zee. De Winterkoning, 50(1), 3-16. 
Vroege, J. (2016). Overlevingsstrategieën bij de Wespendief en de invloed daarvan 

op het aantal broedgevallen in de zes deelgebieden van het Noord-
Kennemerlands Duin. De Winterkoning, 51(1), 14-21. 

 
 

Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 

Vandaag is het 12 mei. De zon schijnt al dagenlang volop en buiten is het 
als het ware zomer in plaats van lente. Langzaam gaan we richting het 
eind van ons excursie-seizoen. We hebben nog één bijzondere excursie te 
gaan. Op 29 mei gaan we varen en wel met een fluisterboot door het 
Wormer- en Jisperveld. Een natuurgebied waar we veel weidevogels 
zullen horen en zien en waar ook de Bruine Kiekendief boven de riet-
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kragen te zien zal zijn. Verder gaan we binnenkort als Jongerenwerkgroep 
weer kijken naar welke excursies we in het seizoen 2016-2017 gaan 
houden. Jullie ideeën hierover gaan we in dit programma natuurlijk ook 
meenemen. Tegen het eind van de maand augustus zal ik jullie laten 
weten hoe dit programma eruit ziet. 

Rest mij jullie, namens alle excursieleiders van de Jongerenwerkgroep te 
weten Jan, Hans, Micha, Matty, Jos en Jeroen, voor straks een hele mooie 
zonnige en vogelrijke zomervakantie toe te wensen. 
 

Vogels tekenen in de Hoep 
 Veerle-Beijering, 11 jaar 

Op zondag 14 februari gingen we in de Hoep vogels tekenen. Eerst ging 
Cees ons de stappen  laten zien. Daarna mochten we een foto van een 
vogel kiezen. Ik had een Mees gekozen. Je kon ook kiezen uit een 
opgezette vogel. Mijn vriendin Ien had een Zwaan getekend. 
 

  
 

Foto: Cees Baart 
 

Er waren ongeveer 10 kinderen. Maar er was er maar eentje die koos voor 
een opgezette vogel en dat was een roofvogel. Mijn vader zegt dat je van 
tekenen heel goed leert kijken. Er stonden ook opgezette vogels op de 
tafel. Aan het einde gingen we nog een foto maken met alle tekeningen. 
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Foto: Cees Baart 

 

Daarna mochten we nog even in de Hoep spelen. En we kregen nog 
chocomelk en een stroopwafel. 
 

Ganzen excursie 
 Amber Hollenberg 

Zondag 13 maart om 9.30 uur stonden we klaar achter het station van 
Castricum om te vertrekken voor de vogelexcursie. Onze excursie leiders 
voor die dag waren Micha en Jaap. Toen iedereen er was konden we 
vertrekken richting de polder tussen Castricum en Heemskerk. Het was 
een mooie dag om Ganzen te kijken het waaide alleen een beetje hard. Als 
eerste kwamen we een paartje Nijlganzen tegen, we stopten om ze beter 
te bekijken. Ik had een goede verrekijker bij me,  dus kon ik het heel goed 
zien. Onze leiders vertelde dat toen zij klein waren de Nijlganzen heel 
zeldzaam waren. We fietsten weer verder en kwamen toen langs een 
weiland waar heel veel ganzen waren zoals de Kolgans , de Grauwe Gans 
en de Brandgans. Tussen de ganzen sprongen konijnen rond, dat was een 
grappig gezicht. Het was een goede plek want er zaten ook anderen 
vogels er vloog ook een Buizerd over. Daar hebben we een tijdje gekeken. 
We fietsten weer verder naar een watertje met allemaal eilandjes erin. We 
hebben daar geen Ganzen gezien, maar wel een heleboel vogels zoals 
Grutto's, Kemphanen, Kluten, Wintertalingen en Putters. Zelf vond ik de 
Wintertaling heel mooi met zijn gekleurde kop. We kwamen hier ook een 
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andere vogelaar tegen die de tip gaf om bij een huis te kijken waar ze aan 
het verbouwen waren. Hij zij dat er daar Witte Kwikstaarten en 2 zeldzame 
Rouwkwikstaarten zaten. We stapten weer op de fiets en onderweg zagen 
we ook nog Kievieten. Bij het huis aan gekomen zagen we daar heel ver 
weg inderdaad Witte Kwikstaarten en ook de zeldzame Rouwkwikstaart. 
Gelukkig was er aan de overkant een paadje waar je met de fiets in kon en 
zo konden we ze van dichtbij bekijken. Daarna gingen we weer richting het 
station. We hadden geluk want onderweg zagen we Houtduiven en Eksters 
en als klap op de vuurpijl zagen we nog een IJsvogel die net een visje had 
gevangen. Ik vond dit een heel mooi vogeltje. We hebben dus onwijs veel 
gezien en ik zal het allemaal opschrijven in het vogelboekje dat ik van Jaap 
heb gekregen. 

Deze excursie vond ik heel leuk; ik heb nu al zin in de volgende. 
 

 
 

Amber Hollenberg (heeft de afbeelding erbij gezocht) 

 

Excursie van 10 april 2016 
 Toon van Vuuren 

We gingen verzamelen bij het station van Castricum. We waren met zijn 
zevenen. Onze begeleiders waren Hans en Dick. Toen zijn we naar de Wei 
van Brasser geweest en de Karpervijver. We hebben daar veel gezien 
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waaronder een Blauwborstje en we hebben ook veel Grote Bonte 
Spechten gezien. We hebben ook Grauwe Ganzen gezien.  

Het was erg leuk. 
 

 

Toon van Vuuren (heeft de afbeeldingen erbij gezocht). 

Excursieleider Hans vertelde me (Cees Baart) nog dat jullie naast de 
gewone soorten als Roodborst, Vink, Koolmees, Tjiftjaf, enz. ook nog een 
Appelvink, Geoorde Fuut, Boomklever, Pijlstaart en Dodaars gezien 
hebben. Al met al mooie soorten, lijkt me. 
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Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 

In De Skor 2016/1 wordt de geschiedenis van de  Brandgans in Nederland 
behandeld. In de eerste helft van de twintigste eeuw overwinterden slechts 
2000 exemplaren in heel Nederland. Na het verbod op de jacht in 1950 
begon hun aantal langzaam toe te nemen. In de jaren '80 waren er wel 
50.000 tot 60.000 overwinteraars, vnl. in Friesland, de noordkust van 
Groningen, Schiermonnikoog, de IJsselmeerpolders, het Hollands Diep en 
het Haringvliet. Ook het verbod op de jacht in het buitenland op de 
trekroutes en de aanwezigheid van beter voedsel deden hun werk, met 9% 
toename per jaar. Sinds 1998 komen ze ook op Texel. Het eerste broed-
geval op Texel was in 2000. Brandganzen uit Rusland werden aange-
trokken door ontsnapte exemplaren uit dierentuinen en aangeschoten 
vogels die bleven hangen. Sinds 2000 neemt de Brandgans op Texel 
gestaag toe en sinds drie jaar zelfs snel, waarschijnlijk doordat hun 
traditionele gebieden in de buurt, zoals Friesland, vol raken. Dat werd ook 
de Texelaars te veel. Op 13 juli 2015 werden 600 Brandganzen en hun 
jongen bij Dijkmanshuizen weggevangen. 100 van hen wisten te ont-
snappen. De rest werd vergast. De laatste tientallen jaren is het trekgedrag 
en het fourageer patroon van de Brandgans veranderd. Tegenwoordig 
trekken ze pas in de eerste helft van mei weg uit Nederland en slaan de 
tussenstop bij de Oostzee over of korten deze in. De broedgebieden in 
Rusland liggen nu westelijker en zijn dus sneller te bereiken. Ook in het 
Oostzeegebied zitten de Brandganzen nu meer naar het westen, in 
Zweden, Estland, Finland en Denemarken. Tot in jaren '70 van de vorige 
eeuw fourageerden de Brandganzen voornamelijk in de kwelders van het 
Waddengebied. Ze deden zich tegoed aan kweldergrassoorten en 
Zeekraal, maar zaten ook al binnendijks op cultuurland. In het voorjaar 
gingen ze weer terug naar de kwelders. Nu zitten ze vooral in cultuur-
grasland en in april-mei weer buitendijks, op de kwelders van noord-
Friesland, Groningen en de Dollard. In Nederland zitten vooral west-
russische Brandganzen uit de Barentszee. 85% van de 1 miljoen 
Brandganzen overwintert in Nederland. 
 
Texel blijkt het enige Waddeneiland waar de Blauwe Kiekendief niet in 
aantal afneemt. In 2005 werden in de Westerduinen van Texel twee 
vrouwelijke jongen van de Blauwe Kiekendief geringd. De ene H|8, was 
vlak na de geboorte iets zwaarder dan gemiddeld en ook zwaarder dan 
haar jongere zus. Deze laatste is nooit meer gezien. Het blijkt dat het 
gewicht van de Texelse vrouwtjes t.o.v. hun vleugellengte (v.a. 225 mm, bij 



De Winterkoning 51 (3) 25 

een leeftijd van ongeveer 26 dagen) hoger is dan dat van exemplaren op 
de andere eilanden. Dat is mogelijk de reden dat de Blauwe Kiekendief het 
op Texel beter doet dan op de andere eilanden. H|8 is nu inmiddels 10 jaar 
en dat is behoorlijk oud. Ze kreeg gemiddeld 2,9 jongen per jaar. Het hele 
broedsucces van Blauwe Kiekendieven ligt op Texel hoger, n.l. 3,2 per 
nest tegen 1, en 2,0 elders. Het mannetje speelt een cruciale rol in het 
overleven van de jongen. Hij voedt het vrouwtje tijdens het broeden en tot 
twee weken erna. Na drie weken doet het vrouwtje ook mee. Als het 
mannetje verzwakt is en niet goed voor de jongen kan zorgen, kunnen 
deze sterven, zoals waarschijnlijk het geval was in 2013 toen H|8 en drie 
andere Blauwe Kiekendieven op Texel geen uitgevlogen jongen hadden. 
H|8 had elk jaar een andere partner, een keer zelfs haar eigen tweejarige 
zoon. In het dierenrijk bestaat geen Oedipuscomplex. 
 

Halsbandparkieten zijn in opmars! De Kleine Alk 2016/1 meldt dat een 
Halsbandparkiet vorig jaar een Kauwenkast in het Hoefplan probeerde te 
kraken, maar die aanval is door een groepje Kauwen afgeslagen. In 
oktober vorig jaar werden ineens zo'n 20 Halsbandparkieten gezien in 
Alkmaar, maar na 8 november waren er weer slechts 2 tot 3. Echte 
uitbreiding van de soort vindt pas plaats als ze een slaapplaats hebben 
gevormd. Dat is in Alkmaar nog niet het geval. 
 

Volgens De Kieft heeft de kunstwand voor Oeverzwaluwen in Het Twiske 
weinig succes opgeleverd. Pas op 13 april vorig jaar kwam het eerste 
groepje van 9 exemplaren bij de wand. Dat is extreem laat. Hun eerste 
legsel bestond uit 38 eieren, dat is 5 minder dan in 2014. Het tweede 
legsel leverde slechts 14 eieren op, tegen 29 in 2014!  
 

Dit jaar is het jaar van de Kievit. De Kievit loopt in aantal terug  met 5 
procent per jaar. Reden voor De Tringiaan, 2016/1 om de mensen op te 
roepen om alarmerende vogels te spotten, kuikens te tellen en geringde 
vogels af te lezen. Er wordt onderzoek gedaan naar de overleving van 
kuikens. 
 

Optimisme echter ten aanzien van de Huiszwaluwen in Schagen en 
omstreken. Met 250 nesten blijft hun aantal stabiel. Favoriete broed-
plekken zijn vrijstaande huizen en boerderijen, vanwege hun variëteit. 
Kunstnesten aan de noordkant van woningen genieten de meeste 
voorkeur, 36 procent wordt bezet, tegen slechts 14 procent aan de 
zuidkant. 
 

De Patrijs zou weer kunnen terugkeren in het Schager gebied (De 
Tringiaan 2015/4) als de boeren wat meer variatie in hun weidebeplanting 



De Winterkoning 51 (3) 26 

zouden aanbrengen en in de winter hun stoppelvelden zouden laten staan. 
Kruidenrijke en ruige akkerlanden en stoppelvelden bieden behalve 
voedsel ook beschutting en een broedplaats voor de Patrijs. Dat zou ook 
goed kunnen zijn voor de Grasmus en de Geelgors en diverse soorten 
Vlinders en Bijen. Door een project o.l.v. Frans ter Bogt van Vogel-
werkgroep Zuidoost Achterhoek om de habitat voor Patrijzen te 
verbeteren, is in Aalten het aantal paartjes toegenomen van 3 naar 34! 
Ook de Grutto zou kunnen profiteren van bloemrijkere weiden. Zoals we 
weten zaaien de boeren te eenzijdig eiwitrijk Engels Raaigras voor hun 
vee.  
 

In De Kieft 2015/4 wordt een lans gebroken voor wat meer variatie in de 
weidebeplanting. Het zou ook kunnen zorgen voor een karakteristieke 
streekgebonden smaak van zuivel, wat voor veel consumenten 
aantrekkelijk zou kunnen zijn. 
 

Alles hangt met alles samen. Onze Grutto's zorgen voor hoofdbrekens in 
Afrika! De Tringiaan 2015/4  vertelt van een onderzoek, gedaan door twee 
wetenschappers van de Groningse universiteit, in de Casamance, een 
gebied in Senegal, waar veel rijst wordt verbouwd. Ze hadden enkele 
Nederlandse Grutto's voorzien van satellietzendertjes om ze te volgen. Het 
blijkt dat ze tegenwoordig al in juli terugkeren naar Afrika, i.p.v. in 
augustus, net in de tijd dat de rijstboeren daar hun rijst aan het inzaaien 
zijn. Ze eten het zaaisel op. Uit nood moeten de Senegalese boeren hun 
rijst eerst voorzaaien op kiembedden tussen de huizen, waar Grutto's niet 
durven komen, maar door ruimtegebrek moet het ook in open gebied. Na 
het kiemen moeten de plantjes handmatig worden uitgezet. Een hoop extra 
werk. Onze Grutto's vertrekken zo vroeg omdat onze boeren steeds 
productievere grassoorten gebruiken, met ontwatering, bemesting en 
egalisering van de grond en steeds vroegere data van maaien. Bij meer 
dan 80% van onze Grutto's mislukt het broedsel en ze trekken daardoor 
vroeg weg. Ook als ze wel succesvol zijn, pakken ze soms al eind juni hun 
biezen, omdat de grond, keihard geworden door overbegrazing van 
Grutto's, hun niets meer te bieden heeft. 
 

De populatie van Oehoe's in Oost-Nederland en het grensgebied van 
Duitsland met Nederland zit in de lift. In 2014 waren er wel 20 territoria in 
Nederland met gemiddeld 2,7 jongen per geslaagd nest. Een record, 
schrijft Het Vogeljaar in het eerste nummer van 2016. Oorzaak is 
waarschijnlijk de zachte winters van de afgelopen jaren, waardoor 
prooidieren bleven leven. Vroeger broedde de Oehoe alleen in steen-
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groeven en droge zandgroeves in Oost-Gelderland en Zuid-Limburg. Nu 
ook in hellingbossen op roofvogelnesten of op de grond tegen boomvoeten 
of in wortelkluiten van omgevallen bomen. Onze populatie is nog in 
opbouw. Te verwachten valt dat het broedsucces minder zal worden als de 
optimale populatie is bereikt, zoals het geval is in de Eifel en in Beieren en 
het gebied rond Osnabrück. Daar verdwijnen trouwens veel actieve 
vuilnisbelten, worden grote delen bos gekapt en hoge gewassen zoals 
mais en koolzaad verbouwd, wat ongunstig is voor de Oehoe. 
 

Kees Heij woont in Rotterdam en heeft sinds 1976 de Huismussen in zijn 
tuin bestudeerd. Tussen 2002 en 2005 zag hij ze drastisch afnemen in 
Rotterdam, hoewel in de jaren '80 al zorgen werden geuit over hun 
achteruitgang. Vanaf 2008 verschenen ze weer mondjesmaat op zijn 
voederplank. In Rotterdam zijn nu weer 30 zeer verspreid liggende 
populaties Huismussen van gemiddeld 10 à 20 stuks, voornamelijk in de 
buurt van maneges, kinderboerderijen en in geannexeerde dorpjes in de 
omgeving van Rotterdam. Opvallend is de populatie van 20 à 30 paar 
Huismussen in de binnenstad bij de Beurs. Bruidssluier en Klimop zijn 
favoriete broedplaatsen. In de zgn. Koopgoot zijn ijzeren hekwerken 
geplaatst met Klimop ertegen. Die fungeren als "kunstbomen". Daar zitten 
ze ook graag te zonnen. Broeden kunnen ze achter de gevelplaten van de 
winkelpanden. Eten vinden ze op de terrassen van de restaurants. Last 
van roofvogels hebben ze niet, want die mijden de binnenstad.Stede-
bouwkundigen krijgen steeds meer oog voor biodiversiteit, wat zich vertaalt 
in het ontwerpen van daktuinen, de "groene daken" en het planten van 
bomen. Rotterdam geeft daar subsidie voor. Interessant in dit verband is 
ook de Operatie Steenbreek, een actie van een werkgroep, waarbij gepleit 
wordt voor het groener maken van particuliere tuinen. Tegenwoordig 
worden tuinen te vaak in zijn geheel betegeld. Dat zorgt voor slechte 
afwatering naar de grond en er wordt teveel warmte opgeslagen. Groenere 
tuinen zijn goed voor vogels, vlinders en bijen. 
 

In de Fitis, 2016/1  worden diverse voorbeelden gegeven van de 
wisselende aanpak van diverse overheden aangaande natuurproblemen. 
De zaak tegen de Provincie Noord-holland, gevoerd door de 
vogelwerkgroepen om de afschot van Smienten tegen te gaan, sleept zich 
nog altijd voort. De provincie heeft alle bezwaren tegen die afschot naast 
zich neergelegd en de  vogelwerkgroepen zijn in hoger beroep gegaan. 
Hangende dat beroep zijn de Smienten voorlopig gered. 
 

Daarentegen worden de Huismussen beter beschermd, en wel door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze heeft de gemeente 
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Haarlemmermeer op de vingers getikt toen bij het verbreden van een 
snelweg bij Boesingheliede zomaar een grote meidoornhaag werd 
verwijderd. Weg schuilplaats  voor de Huismussen. De gemeente had 
beloofd die haag voor de herfst te vervangen, maar daar kwam niets van 
terecht. Een oplettend lid van de vogelwerkgroep maakte er melding van 
en nu heeft de gemeente een officiële waarschuwing gekregen en het 
vogelwerkgroep-lid een compliment. 
 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland doet een oproep aan de mensen om 
verstoring van broedvogels te melden, liefst met bewijsmateriaal in de 
vorm van het geven van data en foto's. Er worden nogal eens graslanden 
gemaaid en bomen gerooid door gemeentes, zonder dat er rekening 
gehouden wordt met aanwezige broedvogels. Ook worden er oude 
gebouwen gesloopt waar mogelijk vogels en vleermuizen nestelen. De 
Milieupolitie kampt met een gebrek aan mankracht en expertise om alles 
effectief aan te pakken, daarom wil de Vogelwerkgroep zelf als eerste 
ingelicht worden. 

 
Waarnemingen in het werkgebied 
 Leo Heemskerk 

Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode vanaf 1 januari t/m 31 
maart 2016. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het 
waarneming.nl archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op 
waarneming.nl en trektellen.nl. Alle waarnemers worden hartelijk bedankt 
voor het invoeren van hun waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen 
niet in dit overzicht verwerkt. Vragen over http://www.waarneming.nl 
kunnen gesteld worden aan info@waarneming.nl of eventueel aan 
schrijver dezes. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht 
mail dan naar leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.  
 

Roodkeelduiker  
7  jan 1 winterkleed te IJmuiden - Noordpier C. Winter Bijna op het strand. 
8  jan 5 overvliegend IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Jeroen 
Brandjes 13:00-15:00 uur. 
9  jan 60 ex. Noordzee P. v Santbrink 14:15-14:30 continu doorvliegend 
12  jan 2 tp  Noordzee Hans Schekkerman  
13  jan 200 overvliegend Noordzee Lonnie Bregman 9:15-10:15 
20  jan 25 tp  Noordzee Mark Res  
17 feb 1 tp IJmuiden - Noordpier Hans Groot  
20 mrt  12 -> N  Noordzee Mark Res  
20 mrt  5 -> N  Noordzee Ruud Altenburg 8.00-10.15 
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Parelduiker  
30  jan 1 overvliegend Noordzee Hans Schekkerman Net achter de 
branding: groot formaat met vrij grote voeten, rustige vlucht, donker rond 
oog en middeldonker op zijhals, geen halsbasisvlekken. 
20 mrt  1 tp  Noordzee Mark Res  
20 mrt  2 adult zomerkleed -> N  Noordzee Hans Groot 2x 1 los ex 
20 mrt  1 adult winterkleed -> N  Noordzee Ruud Altenburg 8.00-10.15 
IJsduiker 
Van 19  jan t/m 31 jan 1 tp IJmuiden - Pieren / Noordzee 
  

 
 
IJsduiker Foto: Jos Vroege 
 

Roodhalsfuut  
12  jan 1 overvliegend Noordzee Hans Schekkerman  
13 mrt  t/m 24 mrt tp IJmuiden - Zuidpier en Noorpier 
17 feb 1 -> Z IJmuiden - Noordpier Hans Groot  
19 mrt  1 -> N  Noordzee Hans Schekkerman  
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Kuifduiker  
20 jan 1 tp  Castricum aan Zee (zeetrek) – Mark Res 
7 t/m 21 mrt  1 soms 2 tp IJmuiden - Noordpier  
Geoorde Fuut 
Vanaf 18 mrt  2 tp Wei van Brasser 
Fuut 
30  jan 347 ->Z Castricum aan Zee (zeetrek) Hans Schekkerman 
Jan-van-Gent  
Verschillende vogels langs vliegend op de Noord Zee 
Grote Aalscholver  
Vanaf 3 jan / 26 feb 1 tot 3 exemplaren in  IJmuiden - Havens & Sluizen  
Kuifaalscholver 
Van af  5 jan / 22 mrt max 3 ex. tp IJmuiden - Havens & Sluizen  
Roerdomp  
23  jan / 12 feb  1 tp NHD-Karpervijver meerdere waarnemers  
25  jan 1 tp Limmerpolder Jauko Dijkstra  
28  jan 1 adult winterkleed tp NHD-Hoefijzermeer Cees Baart  
28  jan 1 tp Limmerpolder Jauko Dijkstra  
5 feb 1 tp NHD-Hoefijzermeer A.T. Dekker  
6 feb 1 adult foeragerend NHD-Terrein Castricum Willem Teune Meertje bij 
vogelhut Winterkoning 
8 mrt  1 tp NHD-Terrein Bakkum  Annerieke Osinga  
8 mrt  1 opvliegend NHD-Hoefijzermeer Peter van de Berg  
Kleine Zilverreiger  
12 mrt  1 tp Waterberging Noorderveld Micha de Heus  
19 mrt  1 tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter   
Grote Zilverreiger  
Gedurende deze periode in totaal 164 waarnemingen van meestal 1 vogel 
soms 2 en een maal 4 en een maal een groep van 7 vogels.  
Ooievaar  
21 feb 1 overvliegend noordwest Wijk aan Zee Edward Bos  
22 feb 1 -> O Limmen Kees Olsthoorn  
23 feb 1 -> Z Castricum Christophe Reijman  
10 mrt  1 overvliegend Beverwijk Olvin van Keeken  
26 mrt  1 tp Akersloot Jeffry Cools  
28 mrt  1 tp Heemskerker Noordbroekpolder Fam. de Nijs  
Lepelaar  
Eerste waarneming 24 feb 2 tp Castricummerpolder Ronald Slingerland, 
Maarten Wouda en Marian van leeuwen  
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Kleine Zwaan  
4  jan 18 tp De Groote Ven Cees de Vries  
7  jan 5 overvliegend noordwest Heemskerker Noordbroekpolder R. Slings  
23 feb 26 roepend Limmen Dick dekker Vlogen over van west naar oost 
20 feb 3 overvliegend west NHD-Terrein Bakkum Hans Groot Kwamen luid 
roepend uit oost aanvliegen en verdwenen vrij laag over het bos naar west.  
Wilde Zwaan 
De gehele periode in het NHD op een dag 19 ex. aanwezig (7+10+2) 
2  jan 2 overvliegend zuidoost Bergen (NH) (gemeente)  Kees Olsthoorn  
6 mrt  5 foeragerend Vennewaterspolder Hans Schekkerman  
20 mrt  2 -> N  Noordzee Mark Res, Hans Groot  
Taiga- of Toendrarietgans  
8  jan 7 tp De Groote Ven P. Mol Apart groepje los van Grauwe Ganzen en 
Kolganzen. 
Toendrarietgans  
5  jan 1 rustend Castricummerpolder Lonnie Bregman In groep kollen. 
13  jan 1 tweede kal. tp Heemskerker Noordbroekpolder H. Schekkerman, 
Rienk Slings  
17  jan 1500 tp Limmerpolder Paul Evers  
Kleine Rietgans  
1  jan 2 roepend Heemskerk H. Groot klein groepje roepend overvliegend 
Dwerggans 
4  jan 1 tp NHD-Zweefvliegveld Luc Knijnsberg Samen met Nijlgans  
Hutchins' Canadese Gans 
6  jan 1 tp De Groote Ven Mark Res  
Kleine Canadese Gans  
7 feb 1 tp Plasjes N203 Jos Vroege  
28 mrt  1 tp Limmerpolder Aaron Meijer  
Rotgans  
Af en toe enkele ex. op de pieren van IJmuiden en verschillende vogels 
langs vliegend boven Noordzee 
22 mrt 1663 ->N Castricum aan Zee (zeetrek) Hans Schekkerman en na 
9:00 Guido Keijl 
Witbuikrotgans  
30 mrt  1 -> N  Noordzee Mark Res Vloog met 2 gewone Rotganzen 
richting noord valk achter de branding, deze keer geen twijfel.. 
Zwarte Rotgans 
29 mrt  1 -> N Castricum aan Zee Mark Res Tijdens het trektellen. Op 
moment van waarneming de vogel al een stuk noordelijk oppikte en dus 
maar heel kort gezien heb. Vogel vloog als enigste Rotgans niet in een 
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groepje en dacht ook gelijk aan een Zwarte vanwege de brede opvallende 
halsvlek verder dacht ik op dat moment ook de lichte buikvlekken te zien 
maar vanwege de korte waarnemingsduur wou ik vadertje wens niet 
uitsluiten. Daarom dacht ik heel jammer maar een dit is een gevalletje snel 
weer vergeten..Maar als ik later lees dat er een klein half uurtje (25 min) 
later een solidaire Zwarte Rotgans voorbij telpost Camperduin is gevlogen 
kan ik maar tot één conclusie komen, en dat is dat het dezelfde vogel 
geweest moet zijn die ik niet voor 100% durfde af te maken. 
Roodhalsgans  
26 feb 1 adult tp Heemskerker Noordbroekpolder meerdere waarnemers. 
 

 
 

Roodhalsgans Ruud Altenburg 
 

Hybride Amerikaanse Smient x Smient 
6  jan 1 man adult foeragerend Plasjes N203 Hans Schekkerman Vermoe-
delijk geen F1 hybride maar wel ‘Amerikaanse genen’ aanwezig? In groep 
van ca 150 Smienten, langs brede sloot vlak bij de, weg, maar slechts kort 
gezien voordat de groep opvloog en achter de slootrand ging zitten (en ik 
door moest). Als ad man Smient maar op zijkop boven wang vanaf oog 
naar achteren grote glanzend donkergroene vlek, wigvormig uitlopend naar 
achteren met smientbruin daarboven. Onderste deel zijkop (vanaf 
snavelbasis) warmbruin als bij Smient. Voorhoofd kruinvlek leek tint lichter 
dan bij de Smienten en ver door te lopen op de kruin. Flank grijs 
gevermiculeerd als Smient, aard van overgang tussen rossige borst en 
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grijze flank niet geregistreerd, evenals kleur schouderveren, oksel, staar-
tlengte. Op 13 januari opnieuw kort gezien op zelfde plek. 
Zomertaling  
27 feb 1 man -> N  Noordzee Guido Keijl tijdens zeetrek 
27 mrt  1 tp Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
29 mrt  1 man tp NHD-Terrein Bakkum R.Costers, A.Osinga , L.Knijnsberg  
Krooneend  
9 mrt  1 man tp NHD-Hoefijzermeer Maarten Wouda  
27 mrt  1 man adult tp Beverwijk Aaron Meijer Esc. helaas. 
Topper 
20 mrt  10 -> N  Noordzee H. Groot, M. Res, R. Altenburg 5 Vrouw, 5 Man 
Zwarte Zee-eend  
Af en toe enkele ex. op zee en verschillende vogels langs vliegend boven 
de Noordzee 
Grote Zee-eend  
12  jan 4 man adult -> N  Noordzee Hans Schekkerman  
30 mrt  4 vrouw -> N  Noordzee Mark Res  
Brilduiker 
Gehele periode op verschillende dagen gezien in het NHD – 
Infiltratiegebied – Hoefijzermeer, IJmuiden 
Grote Zaagbek 
245 ingevoerde waarnemingen.  
Rosse Stekelstaart  
22 feb 1 man adult winterkleed tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
27 mrt  1 man adult winterkleed tp Noordbroekpolder Aaron Meijer 
gekortwiekt? 
28 mrt  1 man adult winterkleed tp Heemskerk Ruud Altenburg Kan 
blijkbaar wel vliegen want was ruim een half uur later spoorloos. 
Rode Wouw  
19 feb 1 slaapplaats NHD-Terrein Castricum Hans Schekkerman  
26 mrt  1 -> Z Limmerpolder Sjoerd Dirksen Vanuit de auto, maar laag 
overkomend, goed gezien  
Blauwe Kiekendief  
19  jan 1 vrouw tp Hempolder Jauko Dijkstra  
6 feb 1 foeragerend NHD-Zweefvliegveld Jos Vroege  
6 feb 1 vrouw jagend NHD-Terrein Castricum Willem Olbers  
10 feb 1 vrouw -> Z Hempolder Renie van der Werf  
14 feb 1 vrouw jagend Hempolder Hans Schekkerman  
11 feb 1 vrouw jagend Zeeweg Willem Olbers  
23 mrt  1 vrouw jagend NHD-Centrale Vlak e.o. Cees Baart  
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3 mrt  1 foeragerend Hempolder Bart Korf vr. kleed 
14 mrt  1 vrouw foeragerend NHD-Terrein Heemskerk Ruud Brouwer  
20 mrt  1 vrouw adult jagend NHD-Westerberg Cees Baart  
26 mrt  1 vrouw foeragerend NHD-Westerberg Hans Schekkerman  
29 mrt  1 vrouw jagend NHD-Terrein Egmond Luc Knijnsberg  
Havik 
Gehele periode gemeld uit het NHD en in de broekpolder/ Noorderveld / 
Noordbroekpolder 
17 feb 1 vrouw tp Hempolder O. Steendam Metalen ring om de rechterpoot 
Visarend  
25 mrt  1 overvliegend NHD-Vogelkijkhut Winterkoning M. Pruis, R. Smit  
Smelleken  
24  jan 1 jagend NHD-Vogelwater R. Osterlaar Sloeg Roodborst in vlucht 
25  jan 1 overvliegend zuidoost Castricum (gemeente)  Luud Baas laag en 
snel over het weiland 
8 feb 1 overvliegend NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
16 feb 1 man adult winterkleed tp Plasjes N203 C. de Vries Op molshoop 
Slechtvalk 
29 meldingen van verschillende plekken.  
Patrijs  
30  jan 3 tp Broekakkers Luud Baas  
4 feb 3 tp Broekakkers Luud Baas  
27 feb 2 foeragerend Broekakkers Ruud Altenburg  
6 mrt  2 tp Broekakkers Hans Schekkerman  
14 mrt  1 tp IJmuiden - Havens & Sluizen Maurice Tijm  
22 mrt  2 tp Bergen (NH) (gemeente)  A.T. Dekker  
Kluut  
Vanaf 17 januari op de bekende plekken 
Kleine Plevier 
Waarenomen in De Oude Venne, De Groote Ven, De Oude Venne, NHD-
Infiltratiegebied, Waterberging en Heemskerker Noordbroekpolder  
Bontbekplevier waargenomen in IJmuiden – Forteiland en Pieren 
Castricum aan Zee, De Oude Venne, Castricummerpolder, Heemskerker 
Noordbroekpolder, Waterberging Noorderveld Vliegend boven  Noordzee  
Zilverplevier  
20 mrt  5 -> N  Noordzee Mark Res  
20 mrt  1 -> N  Noordzee Ruud Altenburg 8.00-10.15 
22 mrt  1 -> N  Noordzee Hans Schekkerman 
Kanoet  
6  jan 2 tp IJmuiden - Noordpier Luud Baas,  
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6  jan 1 winterkleed tp IJmuiden - Havens & Sluizen Lonnie Bregman  
23  jan 1 tp IJmuiden - Noordpier Jaap Kranenborg  
23  jan 1 winterkleed foeragerend Waterberging Noorderveld L. Bregman  
29  jan 1 tp Waterberging Noorderveld Rienk Slings door de storm niet 
goed kunnen bekijken 
6 feb 1 tp strand t.h.v. Reyndersweg Hans Schekkerman  
20 mrt  8 tp  Noordzee Mark Res  
20 mrt  10 -> N  Noordzee Hans Groot  en Ruud Altenburg 
Kleine Strandloper 
13 mrt 2 ->N Castricum aan Zee (zeetrek) Guido Keijl 
Drieteenstrandloper 
30 meldingen van grote groepen: 
17  jan 155 adult winterkleed tp NHD-Terrein Heemskerk Hans Stapersma  
180 tp NHD-Terrein Heemskerk Ruud Altenburg  
19 feb 240 tp  Noordzee Hans Schekkerman Foeragerend op restjes in 
door meeuwen verspreid achtergelaten mesheften. 
3 mrt  150 foeragerend NHD-Terrein Castricum Pim de Nobel  
5 mrt  200 tp NHD-Terrein Castricum Hubert Kivit  
Paarse Strandloper  
gehele periode enkele vogels op de pieren IJmuiden 
Kemphaan  
122 meldingen in de volgende gebieden Castricummerpolder, De Groote 
Ven, De Oude Venne, Heemskerker Noordbroekpolder, Hempolder, 
Noordbroekpolder, Plasjes N203, Uitgeest (gemeente)  en Waterberging 
Noorderveld 
Bokje  
6  jan 1 tp IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman Kwam vanuit de richting 
van de zuidpier aanvliegen en landde hier, maar vloog kort daarna verder 
richting het vasteland. 
6  jan 3 tp A9 - Castricum Wouter Jannink  
10  jan 1 tp NHD-Terrein Heemskerk Ruud Altenburg  
10  jan 20 tp NHD-Terrein Heemskerk Hans Schekkerman Klassiek 
opvliegpatroon: bij aankomst eerst op elkaars roep reagerend 17 
Watersnippen opvliegend, pas daarna min of meer 1 voor 1 de Bokjes 
omhoog op 1-2 m afstand, stil. 
13  jan 1 tp De Oude Venne Cees de Vries  
13  jan 1 opvliegend NHD-De Hoge Toren Luc Knijnsberg  
18  jan 1 tp NHD-Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
18  jan 1 overvliegend NHD-Terrein Heemskerk Ruud Altenburg  
7 feb 3 tp NHD-Terrein Heemskerk H. Schekkerman Met 6 Watersnippen 
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29 feb 1 opvliegend NHD-Vogelwater Luc Knijnsberg  
8 mrt  3 foeragerend Castricummerpolder Cees de Vries Opgestoten 
tijdens pitrus maaien. 
19  jan 1 tp Castricum Mark Res  
10 mrt  1 adult opvliegend NHD-Centrale Vlak e.o. Cees Baart Tijdens 
bezoek aan mijn BMP-plotje. 
20 mrt  1 overvliegend Plasjes N203 Willem Olbers  
23 mrt  1 tp NHD-Vogelwater Auke Burrie  
Houtsnip  
60 meldingen  
IJslandse Grutto 
25 feb 10 tp De Groote Ven Rienk Slings, Mark Res  
26 feb 1 tp De Groote Ven Aaron Meijer 
7 mrt  1 man adult tp Plasjes N203 Rene Hoogenboom  
19 mrt  4 tp Waterberging Noorderveld Tinus Butter   
12 mrt  2 tp Waterberging Noorderveld Rik van der Starre  
17 mrt  4 adult foeragerend Plasjes N203 Eric Menkveld  
17 mrt  2 man foeragerend De Groote Ven Eric Menkveld  
18 mrt  6 tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
19 mrt  1 tp De Oude Venne Theo Admiraal  
19 mrt  1 tp Plasjes N203 Hans Schekkerman  
21 mrt  1 foeragerend Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
26 mrt  60 tp Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
30 mrt  322 tp De Groote Ven Hans Schekkerman Rustende groep, voor 
zover te zien allemaal IJslanders. Ook gezien door Aaron Meijer  
Rosse Grutto  
20 mrt 17 -> N  Noordzee Castricum aan Zee (zeetrek) 
17 mrt 1 -> N  Noordzee Castricum aan Zee (zeetrek) 
14 mrt 14 -> N  Noordzee Castricum aan Zee (zeetrek) 
Zwarte Ruiter  
4  jan 1 -> Z Dorregeesterpolder Lonnie Bregman  
7  jan 1 foeragerend De Groote Ven Cees de Vries  
7  jan 2 tp De Oude Venne Cees de Vries  
9  jan 1 overvliegend zuidoost Castricummerpolder Hans Schekkerman 
Met 20 Kieviten en Spreeuwen 
14 mrt  1 foeragerend De Groote Ven Cees de Vries  
Witgat  
18  jan 1 roepend NHD-Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
23  jan 1 tp Castricum (gemeente)  Hans Schekkerman  
30  jan 1 tp NHD-Terrein Bakkum Leo Heemskerk Duidelijk witte stuit en 
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riep bij het opvliegen.  
28 mrt  1 adult opvliegend Broekakkers CS Roselaar  
Kleine Jager  
29 mrt  1 adult -> N  Noordzee Hans Schekkerman  
Kokmeeuw 
22 mrt 1746 ->N Castricum aan Zee (zeetrek) Hans Schekkerman en na 
9:00 Guido Keijl  1-> Z 
Stormmeeuw 
22 mrt 1469 ->N Castricum aan Zee (zeetrek) Hans Schekkerman en na 
9:00 Guido Keijl en 3->Z 
Zwartkopmeeuw  
20 mrt  1 -> N  Noordzee Mark Res , Hans Groot, Ruud Altenburg  
28 mrt  1 adult zomerkleed -> N Castricum Rob van Bemmelen  
29 mrt  1 adult zomerkleed -> N  Noordzee Hans Schekkerman ,Mark Res  
31 mrt  1 adult zomerkleed foeragerend Limmerpolder Luc Knijnsberg  
Dwergmeeuw  
8  jan 1 eerste winter overvliegend IJmuiden – Noordpier  Pim Julsing, 
Rutger Rotscheid  
15  jan 1 tweede kalenderjaar -> N NHD-Terrein Castricum Chris Winter  
28  jan 3 tp IJmuiden - Havens & Sluizen Paul Tak  
31  jan 1 adult winterkleed foeragerend IJmuiden - Pieren / Noordzee 
(hoofdgebied) Jacos Jes  
20 mrt  362 -> N  Noordzee Hans Groot twee groepen ver op zee  
26 mrt  30 overvliegend Noordzee Hans Schekkerman  
30 mrt  150 tp  Noordzee Mark Res , 
Geelpootmeeuw 
2 feb 1 eerste winter tp IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre  
12 mrt  1 derde kalenderjaar tp Heemskerk Rik van der Starre  
20 mrt  2 eerste winter tp IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre  
21 mrt  1 adult foeragerend strand t.h.v. Reyndersweg N. van Zalinge  
Pontische Meeuw  
ruim 30 meldingen van verschillende vogels in verschillende kleden. 
Kleine Burgemeester  
Vanaf 19 mrt  t/m 29 mrt werd een en soms twee 2 eerste winter kleine 
burgemeester gezien op het strand bij IJmuiden/strand t.h.v. Reyndersweg  
Drieteenmeeuw  
9  jan 1 adult -> N  Noordzee Lonnie Bregman  
12  jan 9 overvliegend  Noordzee Hans Schekkerman  
31  jan 1 overvliegend IJmuiden - Noordpier Tinus Butter   
11 feb 1 tp NHD-Terrein Heemskerk Rienk Slings  
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2 mrt  1 juveniel tp Egmond-Binnen Cees Baart Waarschijnlijk het 
slachtoffer van het vliegen tegen een draad. Gewond onderaan de keel. Ik 
breng hem/haar naar de vogelopvang. 
Alk  
9  jan 1 overvliegend Noordzee Peter van Santbrink In slipstream van 
Roodkeelduiker 
12  jan 1 overvliegend Noordzee Hans Schekkerman  
20  jan 3 tp IJmuiden - Noordpier Mark Res  
20  jan 1 tp IJmuiden - Noordpier meerdere waarnemers  
7 feb 1 tp IJmuiden - Noordpier Willem Olbers  
Papegaaiduiker 
28 jan 1 ->N Castricum aan Zee (zeetrek) Guido Keijl 
Kerkuil  
6  jan 1 tp Heemskerkerduin e.o. Lonnie Bregman  
1 feb 1 jagend NHD-Terrein Bakkum Hans Groot  
Bosuil 
27  meldingen voornamelijk roepende vogels 
Ransuil  
30 meldingen 
Velduil  
12 mrt  1 tp Dorregeesterpolder Ruud Brouwer  
IJsvogel 
115 meldingen in deze peridode 
Groene Specht 
19 meldingen 
Kleine Bonte Specht  
6  jan 2 tp NHD-Geversduin N. Godfriedt Medewaarnemer P. v. Franeker. 
17  jan 1 vrouw foeragerend NHD-Terrein Castricum Piet Hollenberg  
26 mrt  2 baltsend / zingend NHD-Centrale Vlak e.o. Cees Baart  
26 mrt  1 roepend NHD-Terrein Castricum Henk Levering  
Boomleeuwerik 
71 meldingen 
Oeverzwaluw  
27 mrt  3 foeragerend Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
Waterpieper  
9 feb 3 tp De Oude Venne Cees de Vries  
24 feb 1 tp Waterberging Noorderveld H. Schekkerman Opvliegend -> NO 
24 feb 1 tp De Oude Venne Willem Olbers , Rene Hoogenboom  
26 feb 1 overvliegend Castricummerpolder Ruud Altenburg  
29 feb 1 tp NHD-De Krim Luc Knijnsberg  
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9 mrt  1 tp NHD-Terrein Bakkum Luud Baas  
12 mrt  1 roepend Waterberging Noorderveld Rik van der Starre  
Oeverpieper  
Gehele periode op de pieren van IJmuiden 
14 mrt  2 tp NHD-De Krim Luc Knijnsberg  
Grote Gele Kwikstaart 
23 meldingen verspreid over het werkgebied. 
Rouwkwikstaart 
28 feb 1 adult tp Waterberging Noorderveld Edwin Kerssens  
3 mrt / 30 maart 1 / 5 exemplaren tegelijk aanwezig Heemskerker 
Broekpolder  verschillende waarnemers 
21 mrt  2 tp NHD-Hoefijzermeer Luc Knijnsberg  
28 mrt  1 vrouw tp NHD-Duin en Bosch Mark Res 
Koperwiek ssp coburni 
3  jan 1 foeragerend NHD-Terrein Heemskerk CS Roselaar apart van 
andere lijsters op grens struiken en gras foeragerend;  donker type, zeer 
brede donker sepia-bruine streping op borst en bovendeel zijbuik, veren 
hier slechts met zeer smalle witte randen en streping bijna samenvloeiend 
tot donkere hoefijzervlek op borst en zijden; flanken diep koperrood, 
middenbuik met vrij beperkte crême-witte band in lengte; oogstreep en 
kaakstreep warm okergeel, oogstreep vrij smal (vooral voor oog), maar 
door nogal donkere oordekveren en rest van de kaak toch sterk 
contrasterend; bovendelen bruin, nauwelijks met enige olijfkleurige tint; 
poten roze met grijze waas. 
Blauwborst  
1ste waarneming 19 mrt  1 baltsend / zingend NHD-Leenscheuterwei  
Zwarte Roodstaart  
3 mrt  1 foeragerend IJmuiden - Havens & Sluizen Merijn Loeve  
21 mrt  1 tp NHD-Leenscheuterwei Luc Knijnsberg  
25 mrt  2 adult tp NHD-Terrein Egmond Jack Pouw  
27 mrt  1 tp IJmuiden - Noordpier Hans Schekkerman  
30 mrt  1 man adult zomerkleed tp Castricummerpolder Cees Baart  
Rietzanger  
1ste waarneming 28 mrt  1 tp Akersloot Jan van Leeuwen  
Vuurgoudhaan 
Gehele periode gemeld van uit het NHD, Castricum, Egmond-Binnen, 
Heemskerk  
Baardman  
4  jan 1 roepend NHD-Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
15 feb 4 tp Hempolder Jauko Dijkstra  
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Kuifmees  
1  jan 2 tp NHD-Geversduin Chris Winter  
19  jan 1 tp NHD-Terrein Castricum Mark Res  
20  jan 1 tp NHD-Terrein Castricum Hans Schekkerman  
20  jan 1 tp NHD-Infiltratiegebied Hans Schekkerman  
25  jan 1 tp NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
6 mrt  1 roepend NHD-Russenbergen Willem Olbers  
12 mrt  2 tp NHD-Terrein Castricum remco oosterlaar  
13 mrt  1 roepend NHD-Terrein Egmond Jaap Jan Leeuwenburgh 
 

 
 

Taigaboomkruiper                Foto: Eric Menkveld 
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Boomklever  
80 meldingen uit het NHD, Castricum en Heemskerk  
Taigaboomkruiper  
2  jan ontdekt door  Mark Res 1 tp Castricum 
Beschrijving Hans Schekkerman Mooie vondst (op geluid!) van Mark Res. 
Pro kortsnavel kenmerken: 1 Achternagel duidelijk langer dan achterteen. 
2 Snavel vrij kort, minder gebogen dan bij veel Bk. 3 Compleet witte 
onderdelen met alleen lichte bruinzweem op achterflank en onderstaart-
dekveren. 4 Helder witte wenkbrauw, ook opvallend voor oog, uitwaaierend 
over schouder. 5 Lichte streping over hele kruin, nauwelijks vervagend 
naar snavelbasis. 6 Bakje op handpennen door verhoogde buitenste vlekje 
op p4 (ascendant). 7 Overlap van lichte bandjes op p7/8 groter dan van 
p6/7. 8 Lichte handpentoppen buigen om veertop heen als haakje over 
binnenvlag. 9  Binnenvlaggen tertials egaal lichtgrijs. 10 Contrasterend 
rossige stuit/bovenstaartdv. 11 Geluid: series van herhaald hoog merel- of 
koperwiekachtig ‘srriiee’, minder schril en stotend dan Bk en frequenter 
herhaald, ook geregeld kort pimpelmeesachtig ‘tit’, af en toe hard 
'tiiee'zonder de schrille toon van Bk. 
Vele waarnemingen (104) op 21 feb voor het laatst gemeld 
Klapekster  
8  jan 1 opvliegend NHD-Verbrande Vlak Klaas Mudde  
9  jan 1 tp NHD-Terrein Heemskerk Jos Vroege samen met Henk Levering. 
17  jan 1 tp NHD-Terrein Castricum Hans Stapersma  
23  jan 1 adult tp NHD-Verbrande Vlak Klaas Mudde  
25  jan 1 adult jagend NHD-Leenscheuterwei Klaas Mudde  
30  jan 1 tp NHD-Terrein Castricum Luud Baas  
12 feb 1 jagend NHD-Terrein Heemskerk Klaas Mudde  
19 feb 0 tp NHD-Geversduin Klaas Mudde  
27 feb 1 tp NHD-Zuidernollen H. Schekkerman, R. Altenburg achter een 
zangvogel aanjagend. 
2 mrt  1 tp NHD-Terrein Castricum Luc Knijnsberg  
5 mrt  1 tp NHD-Verbrande Vlak Klaas Mudde  
19 feb 1 tp NHD-Leenscheuterwei Klaas Mudde  
Roek  
30 mrt  4 tp  Noordzee Mark Res  
Keep  
1  jan 2 adult winterkleed tp NHD-Westerberg Cees Baart  
1  jan 3 adult -> ZWNHD-Hoefijzermeer Micha de Heus  
16  jan 1 roepend Castricum Rik van der Starre  
21  jan 1 man tp Castricum Mark Res  
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24  jan 1 tp NHD-Karpervijver Hans Schekkerman en Ruud Altenburg  
29 feb 1 tp NHD-Terrein Castricum Hans Schekkerman  
7 mrt  3 man adult tp Castricum Rene Hoogenboom  
24 mrt  1 tp Heemskerkerduin e.o. René Mastwijk  
31  jan 2 tp NHD-Terrein Castricum Hans Schekkerman  
Europese Kanarie  
27 feb 1 -> N NHD-Vogelduin Hans Schekkerman Op ooghoogte 
langsvliegend tijdens trektelling, diverse malen roepend, door naar Noord. 
We verwachtten zo weinig deze ochtend dat de recorder niet aan stond.. 
Met Ruud Altenburg. 
Sijs  
54x gemeld, verschillende plekken; op 6  jan 100 tp Plasjes N203 M. Res  
Barmsijs  
21 feb 4 tp NHD-Infiltratiegebied H. Schekkerman Foeragerend op grond, 
met 10 Putters. Leken Grote Barmsijzen (i.i.g. wit in vleugel-streepjes), 
maar vanwege stormwind onvoldoende goed gezien om zeker te zijn. 
13 mrt  9 tp NHD-Infiltratiegebied Ruud Altenburg  
Grote Barmsijs  
18 feb 1 tp Castricum Mark Res  
Kruisbek  
11 feb 3 tp NHD-Terrein Castricum Cees de Vries  
Goudvink 
36 meldingen  
Appelvink 
20 meldingen  
Sneeuwgors  
23  jan 4 tp duinen en strand t.h.v. Reyndersweg Hans Schekkerman  
5 mrt  4 -> Z NHD-Terrein Castricum Hans Groot over het strand tijdens 
zeetrektelling 
6 mrt  2 -> Z NHD-Terrein Castricum Ruud Altenburg  
6 mrt  1 opvliegend NHD-Terrein Castricum Ruud Altenburg  
12 mrt  1 tp NHD-Zuidernollen Guido Keijl  
22 mrt  1 -> N NHD-Zuidernollen Guido Keijl alleen gehoord 
19 mrt  1 tp NHD-Westerduinen Hans Schekkerman  
Geelgors  
3  jan 1 man adult winterkleed tp Egmond-Binnen Cees Baart  
12 feb 2 Vrouw tp Broekakkers Hans Schekkerman Met 11 Rietgorzen. 
6 mrt  2 Man tp Egmond-Binnen Hans Schekkerman  
12 feb 4 tp Broekakkers Hans Schekkerman Met 11 Rietgorzen. 
6 mrt  5 tp Egmond-Binnen Hans Schekkerman 6 mrt  3 Vrouw 
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Lezingen & Excursies – 3e kwartaal 2016 
 

 Commissie Lezingen & Excursies 

 

Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de 
achterzijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’). 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de 
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-
emailkring. Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. 

 
Zaterdag 27 augustus: Dagexcursie Lauwersmeer.  
O.a. trek van steltlopers. 
Excursieleider: Hans Stapersma. 
Vertrek achterkant station Castricum: 06.00 uur; tot ca. 20.00 uur. Extra 
brood meenemen. 
 
Juni, juli of augustus: ‘Ad hoc’ avond-excursie ‘Nachtzwaluwen’ in 
Schoorl.  
Zodra het weer gunstig is wordt de excursie aangekondigd via de VWG-
emailkring. 
 
Augustus: ‘Ad hoc’ avond-excursie ‘Bollenveldjes/Sterns, m.n. 
Lachstern.  
Als er Lachsterns in Noord-Holland gemeld worden, wordt de excursie 
aangekondigd via de VWG-emailkring. 
 
Zondag 18 september: Dagexcursie Texel.  
Het vogeleiland bij uitstek. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek achterkant station Castricum: 06.15 uur, veerboot van 07.30 uur. 
Retour boot van 19:00 uur. Thuis ca 20:30 uur. Extra brood meenemen. 
 
 
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 
Za 15 okt Vogeltrek(ochtend)excursie Noord-Hollands Duinreservaat. 
Zo 23 okt Vogeltrek(ochtend)excursie. Noord-Hollands Duinreservaat. 
Wo 9 nov Algemene ledenvergadering. 
Za 19 nov Dagexcursie Arkemheense polder, Nuldernauw, 

Zeewolderwold en Harderbroek. 
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Nieuwe (jeugd)leden 
 Gees Göhl 
 
Als nieuw lid heeft zich aangemeld: 
 
Dhr. J.C.W. Kramer Wayenburgh 5  1901GB Castricum 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Bokje                                                                                       Foto: Hans Stapersma 


