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Een feest van juveniele meeuwen, Noordpier 15-01-2017 

 Martine Kamminga 

Wie zou graag een Meeuw willen zijn? Lekker zweven over land en water, 
lekker oesters en mosselen eten, de hele dag door? Maar ook: steeds 
uitkijken dat een andere meeuw je eten niet afpakt, dus nooit  lekker rustig 
kunnen eten. Jan Wolkers zei het al eens, toen hij een week op 
Rottummerplaat doorbracht: "Meeuwen houden wedstrijden in snelbraken." 
Daar was nu niet zoveel van te merken, die zondagochtend. De storm van 
de dagen voor onze excursie had een enorme hoeveelheid levende 
schelpen op het strand achtergelaten. Als je per ongeluk je voet op zo'n 
scheermes zette, puilde het diertje aan de andere kant naar buiten. 
Yechch. Maar de meeuwen waren er gek op en hadden niet eens zin om 
het elkaar afhandig te maken. Oorspronkelijk zouden we naar de Zuidpier 
bij IJmuiden gaan, maar de Velsertunnel was aan één kant afgesloten, dus 
het werd de Noordpier bij Wijk aan Zee. Ruud Altenburg was onze gids, 
een expert op het gebied van juveniele meeuwen-herkenning. We waren 
met zijn elven. Het was koud, maar er stond opmerkelijk weinig wind, uit 
het Oosten, zodat we weinig last hadden van de kou. Later in de ochtend 
kwam er zelfs een zonnetje bij. 
 
De eerste meeuw waar we op werden gewezen, was een juveniel Kleine 
Burgemeester. Die stak enigszins licht af tegen de juveniele Zilver-
meeuwen. Hij had een zwarte snavelpunt. Een juveniele Pontische meeuw 
was de volgende opmerkelijke soort. Die heeft een wat meer uitgerekte 
kop dan andere meeuwen. Om zijn lichtroze poten droeg hij een witte ring, 
wat aangaf dat hij in Tsjechië was geringd. Een andere droeg een groene 
ring. Die kwam uit Nederland. Twee keer kwam er een sulky met een 
drafpaard langs. De meeuwen gaven geen krimp. Voor wandelaars met 
een hond echter hadden ze heilig ontzag. Dan vlogen ze op en streken 
ergens anders weer neer. Later kwamen er wat groepjes mountainbikers 
voorbij. "Blauwe Beflijster?" vroeg er één in het voorbijracen. Mocht-ie 
willen, viezerik. Plotseling zag Ruud iets wat sterk op een juveniele Grote 
Burgemeester leek. Maar het bleek een leucistische Zilvermeeuw te zijn. 
Een luize-wàtte?! Leucistisch.  Een kleurafwijking. Spreek uit Luisistisch. 
Komt van het Griekse Leukos, wit. Hij had geen zwarte staartpunten en 
een andere snavel dan een Burgemeester, zo herkende Ruud hem. Later 
zagen we nog drie juveniele Kleine Burgemeesters. Ze zijn wat lichter en 
egaler gekleurd dan de Zilvermeeuwen. De Grote Mantelmeeuwen, ook de 
jonge, pikten we er natuurlijk zo uit. Hun grootte is onmiskenbaar.  
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Drieteenstrandlopers schitterden door afwezigheid, die ochtend. 
Scholeksters hadden hun eigen hoekje, apart van de Meeuwen. Zo 
langzamerhand liepen we terug de pier op. In het water aan de zuidkant 
zagen we 1 Aalscholver, 1 Gewone Zeehond met zijn nieuwsgierige koppie  
boven het water uitsteken en een Zeekoet, een aandoenlijk klein gedron-
gen vogeltje, helemaal alleen. Op de pier zelf scharrelden een stuk of 
veertien Steenlopers rond. Ook een prachtige vogel. Aan het begin van de 
pier hadden we nog een Wulp  die met zijn snavel in het zand aan het 
poeren was en een Aalscholver. Een Kuifaalscholver? Nee. Unaniem werd 
besloten dat het toch een gewone was. Het kan te gek ook.  
We hebben heel wat geleerd die ochtend. Bedankt  Ruud! 
 
Excursie Zeeland, 18-02-2017 
 Femie de Jager 
28 Sneeuwgorzen en ander moois in Zeeland. 
Om 7.00 uur staan 9 personen klaar om richting Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden te gaan. In Uitgeest halen we Marian op. Het is erg 
mistig, maar we hebben goede hoop dat de mist tijdig oplost. Helaas is op 
onze eerste kijkpunt ….een dijk…..??? nog niet het geval en behalve wat 
Meerkoeten ??? zien we niks. Dus gauw verder over het eiland Voorne 
naar Goeree. Langs het mooie dorpje Oudorp belanden we in de Kwade 
Hoek. Nog steeds heel mistig maar gelukkig horen we een Zanglijster 
prachtig zingen, voor sommigen de eerste keer dit voorjaar. Even verderop 
horen we een Cetti’s Zanger en de pieiep van de Goudvink. We kiezen het 
laarzenpad, ik heb verkeerde schoenen gekozen. Prachtig gebied met 
kreekjes en kreken, zeeaster (of klein schorrenkruid?). We horen een 
Veldleeuwerik en nog een en nog een. Blijkt een groep van ong. 30 te zijn, 
die nu al volop zingen !! Dat is een mooi begin! Verder horen we Wulp, 
Heggemus, Roodborst, Pimpel- en Koolmees, Brand- en Grauwe Ganzen. 
Er vliegt een groepje vogels op en daalt gelijk weer, veel wit……. Het 
blijken 28 Sneeuwgorzen te zijn. Dit herhaalt zich nog enkele keren, ze 
vliegen ook over ons heen. Ondanks de mist is het goed te zien door het 
vele wit van de mannetjes. Vooraan bij het gebied staat een grote houten 
“juttersbak” met de tekst VERLOS DE ZEE, DOE MEE! Reni neemt 
normaal alle zwerfvuil mee, maar dit is teveel! Van een stuk net maakt hij 
een soort knapzak, waar meer in kan. Ook anderen dragen hun (kleine) 
steentje bij, alle beetjes helpen! 
 
Op de Brouwersdam nog steeds mist, maar we kunnen toch onder-
scheiden: Steenlopers, Rotganzen, Scholeksters, Tureluur, Zilver-
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meeuwen, Wulp met ring C6, 1 Zilverplevier, Middelste Zaagbekken, 
Drieteenstrandlopertjes, Kanoeten, Paarse Strandlopers, 1 IJseend, 1 
Geoorde Fuut, 1 Zwarte Zee-eend, 2 Lepelaars, Bergeenden, 3 Rood-
keelduikers, Brilduikers en drie Zeehonden. Ver weg een groepje van 7 
Eidereenden. Drie Bonte Strandlopers zorgen voor  verwarring, zijn het 
geen Krombekstrandlopers?? Kees R. geeft uitsluitsel: Bonte Strandlopers. 
Op Schouwen-Duiveland, richting Serooskerke, komen we bij de 
Koudekerkse Inlaag. De mist is eindelijk opgetrokken, maar het blijft grijs, 
grauw weer. We spotten hier ong. 500 Brandganzen, Grote- en Kleine 
Zilverreigers, Wilde Eenden, Torenvalk, Zwarte Ruiter, Buizerd, Winter-
talingen, Slobeenden, Smienten, Bergeenden, Canadese Ganzen en 
Kieviten. Aan de zeekant zien we de Middelste Zaagbekken weer, nu is het 
helder en we zien ze dichtbij. Oh, wat zijn die mannetjes mooi! 
 
Heeeel lang geleden is het dorpje Westenschouwen overstroomd en is 
alleen de Plompe Toren blijven staan. Bart declameert: “Westenschouwen: 
het zal u berouwen.  Dat ge heeft geroofd mijn vrouwe. Westenschouwen 
zal vergaan. Alleen uw toren zal blijven staan”. In het haventje Burghsluis 
zou de Grote Stern zijn, maar helaas: weggevlogen. Maar….nu schijnt de 
zon, wat een  weldaad!  Richting Prunjepolder zien we bij de Schelphoek 
Tureluurs, een groep van ong. 30 Holenduiven en een Groenpootruiter. Tot 
slot bij de Prunjepolder nog Pijlstaarteenden, 1 Nonnetje, Wintertalingen, 
Kemphanen die laag over het water vliegen, 1 Bontbekplevier, Slechtvalk, 
2 Kluten, een wolk Goudplevieren van 500 a 700. Kleinere wolken 
Spreeuwen en Kieviten, Buizerd en nog meer van wat ik al genoemd heb. 
We hebben al een indrukwekkende lijst en vertrekken dan nog naar de 
Zuid-Oostkant van Overflakkee om de Flamingo’s te spotten, maar helaas 
(vooral voor Joop die ze graag wilde fotograferen) zijn ze nu wel heel erg 
ver weg, net aan om ze met de telescoop te ontdekken. We nemen 
afscheid van elkaar, het was ondanks het mistige, grauwe weer toch een 
prachtige dag met heel veel vogelsoorten. Kees (Roselaar), Excursie 
Commissie en chauffeurs weer heel erg bedankt. 
 
Mijn natuurreis in Gambia 
 Jan Zweeris 
 

In het kleinste, armste land van tropisch West-Afrika, maakte ik lange 
wandelingen met 21 andere Nederlanders en 5 gidsen van 9 tot en met 20 
november 2016. Het was een studiereis om kennis te maken met een 
aantal natuur reservaten en projecten van internationale vogelbescher-



De Winterkoning 52 (2) 4 

mings organisaties, waarbij ook ‘Vogelbescherming Nederland’. Zij trainen 
lokale mensen om te kunnen werken als gids en beschermers in de 
natuurgebieden en de bevolking voor te lichten. Ook en vooral het beheer 
en de herbeplanting van bossen door de lokale mensen. Financiën en 
kennisoverdracht door Birdlife International. Door ons bezoek droegen we 
daar ook een steentje aan bij.  
 

In 2 busjes werden we naar moerasgebieden, mangrovebossen, rijstvelden 
en oerwoudbos gebracht. In 2 ploegen trokken we met onze lokale gidsen 
door deze gebieden. Zij wisten precies de plekken te vinden waar 
bijzondere vogels waren te zien en te horen. Van de meer dan 500 soorten 
vogels hebben wij er 272 gezien en gehoord. 
 

Onze Nederlandse begeleiders, biologen, waren ook goed ingevoerd. 
Vooral de kleine Wevervogels in rood, zwart, oranje-geel bij hun bol-
vormige geweven nesten van grasvezels, zagen we op veel plekken. Soms 
wel honderd nesten bij elkaar in een boom of struik. Net een kerstboom 
met grote bruine ballen. Gieren in verschillende tinten bruin, zwart en grijs 
zagen we overal. Zij stropen veel langs de overal verspreid liggende 
vuilnishopen, naar alles wat eetbaar is. De meeste gezinnen wonen in 
zelfgebouwde hutten met roestige golfplaten daken en een minimum aan 
huisraad. Ze zitten altijd buiten, overdag, onder afdakjes of in de schaduw 
van bomen. Vaak vrouwen met een of ander handeltje van etenswaar, fruit 
of kleding. In 2 boten voerden we door mangrovebossen door kreken en 
zijrivieren van de Gambia rivier. Deze stroomt van Oost naar West door 
het hele land, dat 500 km lang en 20-35 km breed is, naar de Atlantische 
Oceaan.  
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Ook in dat gebied waren veel vogels. Bruingrijze Slangenhalsvogels die in 
struiken zaten te drogen of in het water op zoek waren naar vissen. 
Zwarte- en Zilverreigers wandelden op hun lange poten door de modder op 
zoek naar prooi. En dan de IJsvogels, 9 soorten in bonte kleuren, rood, 
blauw, wit, zwart en oranje doken als een speer het water in om een vis of 
amfibie te vangen. In de natte rijstvelden zagen we verschillende 
roofvogels rondzweven. Bont gekleurde Scharrelaars in blauw en grijs. 
Koekoeken in groen, zwart, wit getekende kostuums, riepen geen 
beschaafd ‘koekoek’, maar krijsten erbarmelijk. Oh ja, laat ik de Hoorn-
vogels niet vergeten. Wonderlijke beesten, groot en zelfs zo groot als een 
kalkoen met grote, dikke gebogen snavels in geel, rood en wit. Ook 
verkenden we vogels op akkers met aardnoten oftewel pinda’s, die in de 
aarde rijp worden. In de bossen met enorme Baobabs/Apenbroodbomen 
zaten tussen de takken kleine groengele Papegaaien naar ons te kijken, 
met vlakbij al even kleurige Parkieten, niet schuw. Ook apen deden daar 
aan mee. Grijze en Rode Meerkatten gluurden nieuwsgierig naar dat stel 
soortgenoten in mooie kleren. Een boottocht naar een zandbank met veel 
Sterns, Meeuwen en Pelikanen, die je bij ons niet ziet. Van zout weer terug 
naar meertjes, bedekt met een tapijt van bloeiende witte Waterlelies en 
roze Waterhyacinten met Purperkoeten en bruine, witte gestreepte soort-
genoten en hier en daar een krokodil. 
 

Ik stop ermee. Het was een voorrecht om dit te mogen beleven. 
 
 

Dagboek Heemskerk, nr 15 
 Jan Zweeris 
In het dorp: 
De Slechtvalk laat zich af en toe bekijken op de toren van de Laurentius 
kerk. Soms op het kruis of op de weerhaan. Ook zag ik hem/haar op het 
hekwerk rond de toren, veren poetsen. Het was goed te zien. Dus snel 
even mijn fotocamera gehaald. Helaas, de vogel was gevlogen. Van Huub 
hoorde ik dat hij resten had gevonden op de begraafplaats bij de toren. 
Een Dodaars en een Wintertaling waren de slachtoffers. Die trage vliegers 
kan hij gemakkelijk grijpen. Zijn foerageergebied is dus hoofdzakelijk de 
Saterberging en het Noorderveld. Af en toe vindt hij/zij ook nog wat te eten 
in het dorp, getuige de resten van een Halsbandparkiet en Kauwtje. 
Eigenlijk is zijn lievelings menu: Duif. Kennelijk zijn die snelle vogels 
minder makkelijk te grijpen. In de tuinen rond de Laurentius heb ik hem 
nog niet zien jagen. Gelukkig maar voor mijn tuinvogels. Ze zijn wel erg 
schriks. Bij het minste geringe geluid of beweging in de omgeving, vliegen 
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ze in dekking in de boom of struiken. Zowel de 10 mussen als de Turkse 
Tortels zijn het snelst opgevlogen. De Merels en 2 Spreeuwen zijn wat 
laconieker. De Roodborst verschuilt zich vlakbij op de grond. Hij komt 
meestal weer tevoorschijn als de hele meute weg is. Dan gaat hij zich te 
god doen aan de restanten op de voedertafel. Het is wel pakken en weg-
wezen. Op een veilige plek opeten. Ook de Mezen doen dat. De Merels, 
Mussen en Spreeuwen blijven het liefst rondscharrelen op de grond. Daar 
is ook altijd wel iets eetbaars te vinden, zoals een liggende pot vogel-
pindakaas. Bij de Mussen gaat een enkele durfal tussen de Tortels 
zitten/lopen pikken, zonder de minste aandacht van de grote jongens. 
Maar een jonge Ekster moet dat niet in zijn kop halen. Onmiddellijk wordt 
hij verdreven. Een Kauw daarentegen verjaagt de Tortels. Die dan weer 
gaan wachten op het schuurdak, tot de concurrent is verdwenen. Als 
Kauwen wegschrikken, bijv. als ze mij voor het keukenraam zien bewegen, 
zijn ze meteen vertrokken en komen niet terug. Tot blijdschap van de 
andere vogels. Het is altijd de moeite waard om ze te begluren, vooral vlak 
nadat de voederplek weer het nodige te eten biedt. De eerste(n)? Meestal 
de Roodborst en dan de Tortels. Kijken en genieten vlakbij. 
 
Het Marquettebos: 

Arend heeft de Bosuil weer laten 
paraderen voor de jeugd. Hij lokt 
de vogel met zijn lokroep, die hij 
op een onnavolgbare manier 
imiteert. Daar trapt de Bosuil dus 
gegarandeerd weer in. Er moet 
geen mededinger in de buurt van 
zijn nestplaats komen. Dus eropaf. 
Wegwezen. Alleen komt het nooit 
tot een confrontatie. De Halsband-
parkieten hebben nog steeds hun 
slaapplaats in de hoge bomen 
naast het Steenstrapark. Laten dat 
ook duidelijk horen. Trouwens, als 

ze niet rusten, zwerven ze door het hele dorp. Hebben ook al 
voederplekken gevonden. Van enkele mensen heb ik gehoord dat er jonge 
IJsvogels rondzwerven in het bosgebied bij de beken. Dus er is toch 
gebroed. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer waarnemingen 
vastleggen van de IJsvogelgroep. 
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Het duingebied: 
Een uurtje in het ‘Boetje van onze Kees’. Een rijk uurtje met veel vogel-
belevenissen, samen met 2 andere vogelaars van de VWG. Er zaten een 
tiental paartjes Grote Zaagbekken verspreid op het Hoefijzermeer. Vlakbij 
de hut deed een vrouwtje haar uiterste best om het mannetje tot daden te 
verleiden. Zij lag plat op het water, vrij diep, dreef ze wat rond. Het 
mannetje moest wel lang opgewarmd worden. Bleef maar om haar heen 
cirkelen, zonder iets anders te vertonen. Maar eindelijk, na vele rondjes 
was hij bereid en ging bovenop het vrouwtje. Een paar tellen. En foetsie 
was hij. Het vrouwtje schudde zich uit, kennelijk voldaan. 
 

De Roerdomp: 
Verscholen tussen het riet, moeilijk zichtbaar, bewoog heel traag een 
Roerdomp in een bijpassend camouflagekleed en grote gele poten. Joop 
zag hem. Op zijn aanwijzingen zagen wij hem tenslotte ook. Scharrelde 
maar een beetje rond, zonder te verdwijnen, traag en verborgen tussen de 
rietstengels, op een rietmat. Toch een prachtig beest in zijn streepjespak 
en grote scherpe snavel, alles in tinten bruingeel, met zwarte strepen. 
 

De Waterral: 
Vliegend over de rietkraag stak een Waterral onze inham over en landde 
tussen het riet. Eerder hadden we al het biggengeluid gehoord van deze 
vogel. Hij vertoonde zich ook nog aan ons, lopend door het ondiepe water, 
op zoek naar iets eetbaars. 
 

Dodaars: 
Wat beweging in het water tussen de rietstengels. Kleine donsbolletjes 
kwamen tevoorschijn. Een Dodaars. Eerst één, daarna twee en later zelfs 
vijf duikende vogeltjes. Ook al weer drukdoende om iets te eten te vinden. 
Ze bleven bij elkaar op dezelfde plek, verscholen bij en tussen de riet-
stengels. Vergeleken met de Roerdomp zijn het maar kleine vogeltjes. 
Genieten. Verder op de plas was het druk. Krak- Wilde- Kuif- en 
Tafeleenden vormden met elkaar een behoorlijke groep. Ook lekker in de 
weer. Een Blauwe (waarom niet Grijze) Reiger stond op de hoge bult dit 
schouwspel onbewogen aan te zien. Nog verder weg zwierf een eenzame 
Brilduiker, die zijn naam eer aan deed, door constant onder water te 
verdwijnen. Als hij bovenkwam was zijn witte brilletje te zien op zijn wat 
puntige groene kop. 
 

Dit uur genieten was in grote tegenstelling met het bos en duin. Weinig te 
beleven. Alleen een paar Mezen. En…. te horen, een Grote Bonte Specht. 
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De Brandgans 
 Jan Zweeris 

De Brandgans is van oorsprong een hoog–arctische soort, die broedt op 
rotsen en op de toendra op Nova Zembla en Vaygach en verder in Siberië. 
In de eerste helft van de 20e eeuw was de Brandgans in Nederland nog 
een onregelmatige wintergast, die meestal in december arriveerde en in 
februari of maart weer vertrok. Grotere groepen werden toen alleen aan-
getroffen in en rond de Lauwerszee en langs het Haringvliet, brakke- en 
zoute gebieden waar vooral kwelderplanten werden gegeten. Het ging toen 
meestal om enkele honderden tot hooguit 2000 exemplaren. Nadat in 1950 
de jacht op de Brandgans verboden werd, namen de aantallen langzaam 
toe. In de winter van 1957-1958 werden er voor het eerst meer dan 10.000 
in ons land geteld. Deze groei zette zich in de jaren daarna voort. Ook het 
verspreidingsbeeld veranderde. In de jaren ’80 overwinterden er 50.000- 
60.000 Brandganzen, die vooral aanwezig waren in Friesland. Kleinere 
aantallen waren er langs de noordkust van Groningen, op Schier-
monnikoog en in de IJsselmeerpolders. Bovendien nog in het Hollands 
Diep en Haringvliet gebied. Door het wegvallen van de jacht in verschil-
lende landen op de trekroute en door steeds betere voedselomstandig- 
heden in de overwinteringsgebieden, groeide de populatie steeds verder. 
Sinds het begin van de jaren ’80 nam de grootte van de overwinterende 
populatie toe met gemiddeld 9% per jaar. Naast de uit Rusland afkomstige 
vogels waren dit ook inmiddels broedvogels uit het Oostzeegebied en ons 
eigen land. De grootte van deze laatste populatie (volwassen vogels en 
eerstejaars) werd in 2012 al geschat op 52.000 vogels. 
 

Tot 1990 waren de Brandganzen nog vooral aanwezig in de traditionele 
overwinteringsgebieden. Daarna veroverde de soort het binnenland. Ook 
de trekstrategie van de Brandgans is in de afgelopen tientallen jaren 
veranderd. In de jaren ’70 en ’80 was de soort nog een echte wintergast 
waarvan de hoofdmacht in november arriveerde en in maart vertrok. Deze 
vogels bleven op de voorjaarstrek een tijdlang hangen in het Oostzee 
gebied om van daaruit de laatste etappe naar de broedgebieden op de 
Russische toendra af te leggen. Sinds kort vertrekt een deel van de 
overwinterende Brandganzen pas in de eerste helft van mei uit Nederland. 
De tussenstop in het Oostzeegebied slaan ze tegenwoordig over, of korten 
ze in. Dit komt vooral door de toegenomen populatie en de beperkte 
capaciteit van de pleisterplaatsen langs de randen van de Oostzee. Omdat 
de broedgebieden in Rusland zijn uitgebreid en verder naar het westen zijn 
opgeschoven, zal een deel van de vogels ook in staat zijn om deze recht-
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streeks vanuit Nederland te bereiken. Ook rond de Oostzee is het 
broedareaal uitgebreid, met name op de eilanden. De grootte van deze 
“Barentszee” populatie wordt geschat op ongeveer 1 miljoen vogels. 
Maximaal werden in februari 2012 857.000 Brandganzen in Nederland 
geteld. Dit betekent dat in Nederland in sommige maanden 85% van deze 
populatie tegelijk aanwezig kan zijn. De Brandgans is daarmee op weg om 
de Kolgans voorbij te streven als de talrijkste in Noordwest-Europa 
overwinterende gans. 
 

 
 

Brandgans Foto: Cees op den Velde 
 

Hoe ging het in Nederland ? 
De Brandgans broedt vanaf 1984 ook in Nederland. Dat de soort in 
Nederland is gaan broeden is vooral het gevolg van de aanwezigheid van 
ontsnapte vogels uit parken en watervogel collecties. Mogelijk ook omdat 
aangeschoten ´wilde vogels` hier noodgedwongen bleven hangen en 
vervolgens zijn gaan broeden. Omdat het grootste deel van de Brand-
ganzen uit Rusland in Nederland overwintert zullen zich, als gevolg van de 
aanwezigheid van lokaal broedende ‘tamme’ Brandganzen, ook `wilde` 
vogels in ons land hebben gevestigd. Het eerste broedgeval in Nederland 
werd, niet voor niets, vastgesteld in het Amsterdamse Bos. Vanaf 1988 
wordt er jaarlijks gebroed in Nederland en is het aantal broedparen snel 
toegenomen. De meeste in het Deltagebied. Brandganzen broeden vaak 
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kolonie-achtig op veilige plaatsen, zoals eilanden of dammen. Tot in de 
jaren ´70 was de Brandgans in het Waddengebied vooral een vogel die zijn 
voedsel zocht op de kwelders. Hier werden vooral Rood Zwenkgras, 
Floringras, Kweldergras en Zeekraal gegeten. Maar ook toen al werd er in 
binnendijks gelegen cultuurgraslanden gefoerageerd, waarbij vooral 
Engels Raaigras, Straatgras, Paardenbloem en Witte Klaver werd gecon-
sumeerd. Soms ook wintergraan en knollen. In het voorjaar verschoof het 
foerageer gebied weer naar de kwelders. Tegenwoordig heeft de 
Brandgans een veel ruimere verspreiding en is de soort vooral in cultuur-
grasland aanwezig.    (Gegevens ontleend aan Skor nummer 1- 2016)  

 
Korte berichten, deel 4 
 Jan Zweeris 

 
Bergeenden passen zich aan 
Bergeenden zijn holenbroeders, die uit de duinen verdreven zijn door de 
Vos naar het binnenland. Ze broeden daar in achtergelaten riool- en pvc 
buizen of hooibalen en als ze er zijn, in bunkers van de stelling van 
Amsterdam. 
 

Het gaat niet goed met onze Wilde eenden 
Het aantal overwinterende Wilde Eenden is sinds 1990 zelfs met 40% 
gedaald. In veel Natura 2000 gebieden wordt de norm voor deze vogels 
niet eens gehaald. Het aantal broedparen daalt wel bij ons, maar niet in de 
ons omringende landen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de 
oorzaak van de daling niet zit in een slechter broedresultaat. Uit elk 
succesvol nest komen nog steeds ruim 8 jongen. Door de verminderde 
jachtdruk is de overleving verbeterd. Dan zal er iets misgaan tussen de 
kuikenfase en de volwassenheid. Meer roofdieren, minder insecten. 
Eendenkuikens worden immers groot op waterinsecten. Waterverontreini-
ging en gifstoffen (neonicotinoïden) hebben de insectenwereld gedeci-
meerd. Meer onderzoek is nodig. 
 

Kleine en grotere Winterkoningen 
Diersoorten in koudere streken zijn groter dan hun soortgenoten in een 
warmer klimaat. Dit principe, beschreven door de bioloog Carl Bergmann, 
blijkt ook te gelden voor de Britse Winterkoningen. Schotse Winter-
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koningen bleken gemiddeld 5% zwaarder te zijn dan hun zuidelijker 
levende soortgenoten. Relatief grotere vogels kunnen hun warmte beter 
vasthouden en meer vetreserves opslaan voor de winter. Vogels kunnen 
zich aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden. Ze 
moeten daar wel de tijd voor hebben. 
 

Grote groepen vliegen sneller 
Losse of kleine groepen vliegen minder snel. Dat is wel afhankelijk van de 
windrichting en – snelheid. Ook de reden waarom ze vliegen, trekkend of 
voedsel zoekend. Waarschijnlijk veroorzaken grotere groepen meer 
turbulentie, waardoor vogels sneller kunnen vliegen. 
 

Vliegend slapen 
Sommige vogels kunnen wekenlang achterelkaar vliegen. Hoe slapen ze 
dan? Onderzoekers bevestigden kleine apparaatjes aan Fregatvogels, 
waarmee hersenactiviteiten en stand van de kop werden geregistreerd. 
Slapen deden ze vaak met een hersenhelft. Als de vogels in cirkelende 
bewegingen profiteerden van thermiek, bleef de hersenhelft van de 
draairichting actief, terwijl de andere helft sliep. Soms ook beide helften. 
Het waren alleen maar korte, hazenslaapjes. 
 

De Grote Zilverreiger rukt op 
In 1978 broedde voor het eerst een paartje in ons land. In 2002 zeven 
paar. In 2015 landelijk 225 paar. In het afgelopen jaar zijn er in de 
Makkumer Noardwaard 35 nesten geteld. Gelukkig ook eens een positief 
bericht. En nog wel van zo’n opvallende, prachtige vogel, die ik ook veel in 
Gambia tegen kwam. Daar in de Mangrove moerassen en de rijstvelden bij 
37 graden, en bij ons in de kou. 
 

De Grutto trekt zich terug 
Onze nationale vogel is een probleem. Door de moderne veeteelt gaan 
veel eieren en jongen verloren, waardoor het aantal Grutto’s hard achteruit 
gaat. Veel te veel boeren zijn niet weidevogel vriendelijk. En dan te be-
denken dat de Grutto puur Nederlands is; 85% van de wereldpopulatie 
broedt in onze weilanden. 
  

Ooievaars blijven……. 
Ze blijven vaker in Duitsland overwinteren dan in Afrika. Er is genoeg 
voedsel in de winter. Bij meer dan 6000 paar heeft men dat geconstateerd. 
Door de milde winters blijft er veel voedsel over. Bovendien worden ze ook 
door mensen van voedsel voorzien. 
 



De Winterkoning 52 (2) 12 

De naam Sperwer 
Zijn wetenschappelijke naam is Accipiter Nissus. Het is maar dat je het 
weet. Toch is de naam Sperwer daar niet van afgeleid. Het is de afkorting 
van Spreeuwenarend. Op zijn menukaart staat immers “Spreeuwen”. 
Misschien smaken die vogeltjes hem wel het lekkerst. Als die niet voor 
handen zijn, neemt hij/zij ook genoegen met andere kleine zangvogels, 
zoals Mussen, Merels, Vinken, Mezen enz. 
 

Afschot of vergassing ? 
Wanneer je in een vogelpopulatie, die zich nog in de groeifase bevindt, de 
sterfte laat toenemen (door afschot of vergassing) dan blijft ze onnatuurlijk 
lang in de groeifase. Dan bereik je het tegenovergestelde. De populatie-
groei bevorder je dan juist. Het enige dat menselijk ingrijpen oplevert is 
verstoring en dierenleed. 
 

Overheersing 
Door zijn extreme populatiegroei is de Mens niet langer een 
concurrerende, maar een allesoverheersende soort. Het gevolg is dat 
vogels steeds meer afhankelijk worden van de menselijke exploitatie van 
grond lucht en water. 
 

(Verzameld uit allerlei bronnen) 
 
 
Wist je dat……….?, deel 8 

 Jan Zweeris 

Biotoop of Leefomgeving 

1. het woord biotoop of habitat of biotoop ‘leefplaats’ of ‘leefomgeving’ 
betekent 

2. Nederland verschillende natuurlijke biotopen heeft; bos, heide, duin, 
kust, wadden, moeras en water 

3. er ook veel kunstmatige habitats zijn; steden, dorpen, tuinbouw-, 
akkerbouw-, en weidegebieden 

4. het bebouwde oppervlak jaarlijks    
toeneemt met 2%  

5. dit ten koste gaat van het land- en 
tuinbouw gedeelte 
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6. het landbouwareaal de laatste dertig jaar met 20% is afgenomen 

7. dit ook 20% verlies aan foerageer gebied voor bijvoorbeeld Kieviten en 
Goudplevieren betekent 

8. wegen, fietspaden en wandelpaden  een negatief effect hebben op de 
vogelstand 

9. door lawaai en onrust jonge Grutto’s zo vaak dekking moeten zoeken 
dat er te weinig tijd overblijft om te foerageren, zodat de vogels 
omkomen van honger 

10. in Nederland in feite nog maar heel weinig oorspronkelijk natuurlijk 
leefgebied voor vogels is, behalve op de Wadden 

11. er daardoor maar heel weinig oorspronkelijke vogelsoorten zijn en de 
meeste vogels volledig afhankelijk zijn van de menselijke natuur 

12. wereldwijd 70% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor de veeteelt 

13. de helft van het areaal uit weilanden bestaat en de andere helft 
gebruikt wordt voor de productie van veevoer, zoals soja en mais  

14. de belangrijkste drijfveer voor ontbossing het scheppen van ruimte 
voor de veehouderij is en daardoor een snelle afname van planten en 
dieren ontstaat 

15. de veehouderij ook de belangrijkste oorzaak van waterverontreiniging 
is met mest, antibiotica en met bestrijdingsmiddelen, die worden 
gebruikt bij de verbouw van veevoer 

16. de veehouderij en de landbouw ook de grootste waterverbruikers zijn 

17. daardoor natuurgebieden verdrogen en vooral ook wetlands 

18. er ook andere bronnen van milieuvervuiling zijn met chemicaliën, door 
de industrie bijvoorbeeld 

19. wereldwijd  vogels hun leefgebied verliezen door klimaatverandering 

20. onderzoekers in Amerika voorspellen dat daar voor het 2050 zo’n 126 
van de 314 vogelsoorten hun leefgebied zullen verliezen 

21. klimaatverandering onvoorspelbaar is, evenals de mogelijke gevolgen 

22. veel vogels zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden 

23. bij Mezen het verschil in broedbegin na een strenge of zachte winter al 
gauw twee of drie weken bedraagt  
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24. steden en dorpen met hun bebouwing lijken op rotsige berggebieden 
en met de aanwezigheid van veel voedselafval, water- en groen-
voorzieningen steeds meer vogels aantrekken die oorspronkelijk 
afkomstig zijn uit natuurlijke leefgebieden 

25. Mussen, Spreeuwen en Stadsduiven echte cultuurvolgers zijn en voor 
hun broedplaatsen geheel afhankelijk  van menselijke bebouwing  

26. ook Kerkuil en Gierzwaluw, oorspronkelijk afkomstig uit bergachtige 
streken, afhankelijk zijn van de menselijke bebouwing 

27. ook de Slechtvalk zich uitstekend thuis voelt in steden met hoge 
gebouwen en duiven in overvloed 

28. Merel, Heggemus en Koolmees, van oorsprong schuwe bosvogels, 
stadsvogels zijn geworden 

29. het in steden vijf tot tien graden warmer is dan op het platteland, zodat 
ook normaal zuidelijker voorkomende vogels in de stad kunnen 
overleven 

30. op het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam heel wat jaren 
een Rotsklever heeft gewoond 

31. het vele kunstlicht grote invloed heeft op het begin van de broedtijd en 
op de zang -  en foerageertijden van de vogels  

32. Slechtvalken normaal overdag jagen, maar bij veel kunstlicht ook ’s 
nachts 

33. het bouwbesluit een negatieve ontwikkeling heeft veroorzaakt, omdat 
openingen van meer dan 2 cm in de nieuwbouw niet zijn toegestaan 

34. veel stadsvogels daardoor van nest – en broedgelegenheid zijn 
beroofd 

35. de populaties van Mussen, Spreeuwen en Gierzwaluwen de laatste 
tien jaar zijn gehalveerd 

36. stenen in plaats van gras en schuttingen in plaats van heggen 
eveneens voor de vogels minder voedsel, schuil- en nestgelegenheid 
betekenen 

37. Vogelbescherming met voorlichting het tij probeert te keren en 
gemeentes ook het belang van groen beginnen in te zien  

 

(Ontleend aan artikelen van Marcel Boer in “Het Vogeljaar”) 
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Landtrektellingen op telpost Vogelduin in het najaar 2011-2016 
 

Hans Groot 
Inleiding 
Vogeltrek is een boeiend fenomeen dat wetenschappers en vogelaars al 
lange tijd intrigeert. Vanaf de jaren 30 in de vorige eeuw proberen zij via 
onderzoek antwoorden te krijgen op de talrijke vragen over de jaarlijkse 
migratie van broed- naar overwinteringsgebieden en vice versa 
(LWVT/SOVON, 2002). In ons werkgebied levert het Vogelringstation 
Castricum sinds 1960 een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek, wat een 
schat aan gegevens heeft opgeleverd. In het zeer informatieve boek 
“Vinkenbaan Castricum 1960-2006, een halve eeuw vogels ringen” 
(Levering en Keijl, 2008) zijn de analyses van deze data gepubliceerd. 
Zeetrektellingen worden, min of meer regelmatig, sinds augustus 1972 
uitgevoerd. Daarentegen kent onze VWG nog geen traditie van het tellen 
van landtrek. Er werd voorheen wel naar landtrek gekeken vanaf de 
strandopgang bij de Grote Veldweg in het Noord-Hollands Duinreservaat, 
maar er was geen sprake van structurele tellingen. 
 

In de zomer van 2011 nam Lonnie Bregman het initiatief om een 
landtrektelpost in ons gebied op te richten via een oproep in de emailgroep 
van de VWG. En zo togen Lonnie en boven-getekende op 21 augustus 
2011 naar een duintop om de eerste, officiële landtrektelling te verrichten. 
In dit artikel wordt verslag gedaan van de tellingen in het najaar in de 
periode 2011-2016. Ik hoop dat dit de lezers stimuleert om ook eens naar 
de telpost te komen en mee te tellen, zodat we de komende jaren steeds 
meer gegevens kunnen verzamelen en ons een beter beeld kunnen 
vormen van de landtrek door ons regio.  
 

Telpost 
De telpost bevindt zich op de top van een duin aan de binnenkant van de 
zeereep, ongeveer 600 meter ten noorden van Castricum aan Zee. Dit 
deel van het Noord-Hollands Duinreservaat heet, heel toepasselijk, 
Vogelduin. Naar het noorden toe is er een vrij uitzicht over een schaars 
begroeide vallei die evenwijdig aan de zeereep loopt. Hierdoor komen de 
in het najaar naar zuid trekkende vogels vaak vroegtijdig in beeld. Naar het 
westen kijken we tegen de zeereep aan, maar kunnen de zee zelf niet 
zien. Dit is ook de bedoeling, want we tellen landtrek, en over zee 
vliegende vogels leiden alleen maar af. Wel gebeurt het regelmatig dat 
door of achter de zeereep trekkende vogels, zoals Zwaluwen, deels gemist 
worden. Ten oosten van de post ligt een vrij hoog duin, dat ook enigszins 
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het zicht op laag trekkende vogels onttrekt. Wat dat betreft is het voor de 
tellers dus zaak om de vogels goed ten noorden van de post al op te 
pikken. Rond de telpost staan wat struiken, waarin zangvogels vaak even 
pleisteren voordat ze verder zuidwaarts vliegen.  
 

 
 

Uitzicht telpost Vogelduin in nrd richting, 27 september 2015.  Foto: Hans Groot 
 

Methode 
Dankzij het werk van de Landelijke Vogelwerkgroep Trektellen (LWVT) is 
er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een zekere standaardisatie aan-
gebracht in het tellen van vogeltrek. Tellingen beginnen meestal een half 
uur voor, of rond, zonsopgang. Afhankelijk van de sterkte van de trek wordt 
er een aantal uren geteld, meestal niet langer dan 5 uur. Er is een klein 
groepje vaste tellers: Ruud Altenburg, Lonnie Bregman, Hans Groot, Mark 
Res en Hans Schekkerman. Er wordt niet geteld volgens een rooster; 
meestal wordt er alleen geteld als het gunstig weer is (matige wind uit 
zuidelijke en oostelijke richtingen). Bovendien zijn de meeste tellers 
gebonden aan het weekend of een enkele vrije ochtend doordeweeks. De 
vaste tellers informeren elkaar via een app-groepje als ze gaan tellen. De 
aantallen van langstrekkende vogels worden per uur genoteerd op een 
formulier of in een boekje. Een enkeling gebruikt de app van trektellen.nl 
op zijn smartphone. Niet alle vogels worden als trekker aangemerkt. Trek 
van slaap- naar foerageergebied, bij ons duidelijk het geval bij bijvoorbeeld 
Grauwe Gans, Aalscholver, meeuwen en soms Spreeuw, wordt niet 
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meegeteld. Ook ongerichte omzwervingen van lokale vogels negeren we, 
zoals lokaal rondhangende Boomleeuweriken, Graspiepers en Kneuen. 
Vogels worden pas geteld als ze de denkbeeldige beeld, lopend van west 
naar oost over de telpost passeren en vervolgens uit beeld door blijven 
vliegen. In het najaar vliegen de meeste vogels naar zuid, maar soms is er 
sprake van zgn. “reversed migration” en vliegen vogels, vaak bij NO-wind, 
naar het noorden. De langsvliegende vogels worden per vliegrichting 
(noord of zuid) genoteerd. Veel vogels worden ontdekt en herkend aan hun 
trekroepje. Alle tellers laten tijdens de telling een recorder meelopen 
waarmee alle geluiden worden opgenomen. Zo kunnen opnames thuis ge-
controleerd worden en bepaalde soorten alsnog gedetermineerd worden. 
Dat gebeurt dan aan de hand van sonogrammen, waarbij de vorm en 
hoogte van een roep nauwkeurig kunnen worden bepaald. Vogels die 
alleen gehoord en niet gezien worden, worden ook genoteerd. Daarbij is 
vaak wel sprake van een ondertelling als er duidelijk een groepje, bijv. 
Gele Kwikstaarten, overtrekt en alleen 1-2 vogels roepen. Meestal gaat het 
dan om een veelvoud aan vogels. In principe worden vogels opgespoord 
met het blote oog en oor, maar verrekijker en telescoop worden gebruikt 
om de soort vast te stellen, om het aantal exemplaren in een groepje te 
tellen en om te proberen specifieke soorten, bijvoorbeeld roofvogels die 
door het binnenduin vliegen, te vinden. Vooral Mark is gespecialiseerd om 
zo Visarenden en Kiekendieven op te sporen. Solitaire exemplaren of 
kleine groepjes kunnen makkelijk geteld worden. Maar op dagen met 
goede trek, wanneer verschillende soorten ook nog eens door elkaar heen 
vliegen, maken we ook gebruik van handtellers. Hiermee kan van 
meerdere soorten het aantal langsvliegende vogels getikt worden. Grote 
groepen vogels worden geschat, vaak per 10 of 100, omdat de tijd veelal 
te kort is om deze groepen nauwkeurig te tellen. Dit gebeurt vooral bij 
slierten Spreeuwen die soms met honderden of zelfs duizenden tegelijk 
langs suizen.  
 

Na de telling worden de aantallen per soort per uur opgeteld en worden de 
resultaten ingevoerd op de website www.trektellen.nl. Hier worden de 
gegevens van 100-en binnen- en buitenlandse telposten verzameld. Het is 
altijd erg leuk om na een telling te kijken hoe het op andere posten was. 
Had Bergen aan Zee dezelfde aantallen? Hadden wij “betere soorten” dan 
Parnassia, Bloemendaal aan Zee? Bovendien biedt deze fantastische site 
verschillende mogelijkheden voor analyse, waarvan ook voor dit artikel 
gebruik is gemaakt.  
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Materiaal 
Er is in het najaar (1 juli - 31 december) in de periode 2011-2016 in totaal 
342,25 uur geteld. De uren zijn niet gelijk verdeeld over de jaren. In 2011 is 
gestart met ruim 41 uur, de jaren erna bedroeg het aantal 51 uur, ruim 30 
uur, bijna 57 uur, ruim 66 uur, respectievelijk 96 uur. Het zou mooi zijn als 
we de stijgende lijn van de laatste jaren kunnen doorzetten! De tellingen 
vonden voornamelijk plaats in de periode half augustus – half november, 
met de meeste teluren tussen begin september en half oktober (figuur 1). 
In het voorjaar is er amper geteld, vanwege concurrerende broedvogel 
tellingen, maar vooral omdat de landtrek in onze regio dan toch een stuk 
minder is dan in het najaar. Daarom wordt in dit artikel alleen de 
najaarstrek besproken. 
 

 
 

Figuur 1. Het aantal getelde uren in het najaar op telpost Vogelduin in de jaren 
2011-2016 (n= 342,15). 
 

Resultaten 
In totaal zijn in de najaren van 2011-2016 616.774 exemplaren geteld. Dat 
betekent een gemiddelde van ruim 1800 vogels per uur. Met name de 
eerste twee jaar waren productief met 126.821 (gemiddeld 3078 per uur) 
en 141.861 (gemiddeld 2781 per uur) exemplaren. De totaal-aantallen 
worden sterk bepaald door topdagen, met name in oktober. Zo trokken er 
op 20 oktober 2012 maar liefst 44.380 Spreeuwen langs en op 9 oktober 
2011 niet minder dan 36.565 Vinken. Als er op dergelijke dagen niet geteld 
wordt, vallen de jaartotalen lager uit.  
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Het verloop van de trek in het najaar laat een mooi, klassiek patroon zien 
(figuur 2). De aantallen zijn laag in de nazomer, augustus – half 
september. In deze periode trekken vooral de lange-afstandstrekkers die 
naar Afrika gaan door. Denk aan steltlopers, Boeren- en Huiszwaluwen, 
Gele Kwikstaarten en Boompiepers. Vanaf eind september nemen de 
aantallen toe, als ook de zgn. Europa-gangers zich in het trekgewoel 
mengen. Graspieper voert dan vaak de lijsten aan. De aantallen van veel 
soorten, zoals Veldleeuwerik, Zanglijster, Koperwiek, Spreeuw, Vink, Kneu 
en Rietgors pieken half oktober, waarna de aantallen weer aflopen naar 
half november. Er is nog een kleine opleving, veroorzaakt door een enkele 
telling op 8 december 2012, toen als gevolg van sneeuwval meer dan 4000 
Kieviten overvlogen.  

 
Figuur 2. Gemiddeld aantal getelde exemplaren per uur per week op telpost 
Vogelduin in de najaren 2011-2016 (n = 616.774). 
 

In totaal zijn 170 verschillende soorten op de telpost waargenomen, 
inclusief exoten en ontsnapte kooivogels als Keizergans, Nijlgans, Fazant 
en Roze Pelikaan. In tabel 1 is de top tien weergegeven van de soorten 
met de hoogste getelde aantallen, met daarbij de uurgemiddelden. 
 

Het blijkt dus dat slechts 2 van de 170 soorten, Spreeuw en Vink, ruim 
70% van het totaal aantal getelde vogels voor hun rekening nemen! 
Opvallend is verder de notering van Kievit, als we de eerder genoemde 
telling van 8 december 2012 in ogenschouw nemen. Op die ene dag vloog 
97% van het aantal getelde Kieviten in 2011-2016 langs, goed voor de 
tiende plaats. 
 

Het leuke van zo’n jonge telpost is dat er jaarlijks nog diverse malen 
telpostrecords sneuvelen. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van 
trektellen: proberen een aantal vast te stellen dat nog niet eerder op de 
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post is geteld. In de tabel 2 staan de dagrecords van een aantal (wille-
keurig bepaalde) soorten, met vermelding van het aantal teluren op de 
bewuste dag. 
 
Tabel 1. Top tien van de soorten met de hoogste aantallen en uurgemiddelden op 
telpost Vogelduin in het najaar van 2011-2016. 
 

Nr Soort Totaal aantal 
2011-2016 

Uurgemiddelde 
2011-2016 

1 Spreeuw 304329 889 

2 Vink 132811 388 

3 Graspieper 60888 178 

4 Koperwiek 13628 40 

5 Kneu 11063 32 

6 Boerenzwaluw 10823 32 

7 Zanglijster 10355 30 

8 Kramsvogel 9352 27 

9 Kauw 7760 23 

10 Kievit 4326 13 

 
Tabel 2. Dagrecords van een aantal soorten op telpost Vogelduin in het najaar 
2011-2016, met het aantal getelde uren op de recorddag. 
 

Soort  Aantal Dag Aantal 
getelde 
uren 

Smient 337 25 september 2013 4,5 

Lepelaar 15 4 september 2013 4 

Sperwer 47 15 oktober 2011 3 

Bruine Kiekendief 14 15 september 2016 6,5 

Kievit 4187 8 december 2012 3 

Watersnip 83 25 september 2013 4,5 

Kokmeeuw 339 9 november 2014 5 

Kleine Mantelmeeuw 634 11 september 2011 4 

Houtduif 1014 15 oktober 2011 3 

Gierzwaluw 827 4 juli 2012 3,5 

Kauw 2166 15 oktober 2011 3 

Pimpelmees 106 8 oktober 2012 5 

Koolmees 130 11 oktober 2012 5 

Boomleeuwerik 34 16 oktober 2016 3,5 
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Veldleeuwerik 882 11 oktober 2015 3,5 

Boerenzwaluw 1128 7 september 2016 4 

Huiszwaluw 666 13 september 2016 3 

Spreeuw  44380 20 oktober 2012 3,25 

Merel 359 11 november 2014 4 

Kramsvogel 3678 23 oktober 2011 2,5 

Koperwiek 3117 8 oktober 2012 5 

Zanglijster 2540 4 oktober 2016 3 

Ringmus 148 8 oktober 2012 5 

Heggenmus 53 6 september 2016 2,5 

gele Kwikstaart spec* 761 24 augustus 2016 4,5 

Grote Gele Kwikstaart 16 27 september 2015 3 

witte Kwikstaart spec* 129 28 september 2014 2,5 

Graspieper 9008 25 september 2013 3,5 

Boompieper 43 23 september 2012 3 

Vink 36565 9 oktober 2011 5,5 

Keep 567 11 oktober 2012 5 

Groenling 56 27 oktober 2015 3 

Kneu 1346 16 oktober 2016 3,5 

Putter 62 16 oktober 2016 3,5 

Sijs 175 9 oktober 2011 5,5 

Rietgors 467 16 oktober 2016 3,5 
 

* Bij langstrekkende “gele en witte kwikstaarten” is vaak niet te zien om welke soort 

het gaat, vandaar dat de aantallen vaak alleen voor gele kwikstaart spec en witte 
kwikstaart spec worden bepaald. 
 

Wat opvalt is dat op er sommige topdagen records voor meerdere soorten 
zijn behaald, zoals 25 september 2013 (Smient, Watersnip en Graspieper), 
8 oktober 2012 (Pimpelmees, Koperwiek en Ringmus), 15 oktober 2011 
(Sperwer, Houtduif en Kauw) en 16 oktober (Boomleeuwerik, Kneu, Putter 
en Rietgors). Uit het overzicht blijkt ook eens te meer dat de dagen met de 
hoogste aantallen doortrekkende vogels tussen eind september en eind 
oktober liggen. Voor een kusttelpost kunnen veel records nog wel een 
stukje hoger, als we vergelijken met andere kusttelposten. Maar dat zal 
een kwestie van tijd zijn en stevig doortellen! 
 

Naast het vaststellen van hoge aantallen van de algemenere soorten is het 
scoren van zeldzame soorten ontegenzeggelijk één van de aantrekkelijke 
aspecten van trektellen. Zeker als dat samengaat en we naast “pap” 
diverse “krenten” langs de post krijgen. De afgelopen jaren konden we 
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onder andere Steppekiekendief (12 september 2016), Morinelplevier 
(maximaal 4 exemplaren op 24 augustus 2016), Pestvogel (28 oktober 
2012), Grote Pieper (maximaal 3 exemplaren op 31 oktober 2015 en 8 
oktober 2016), Duinpieper (maximaal 2 exemplaren op 9 september 2012), 
Siberische Boompieper (meerdere dagen met één exemplaar), 
Roodkeelpieper (8 oktober 2016), Europese Kanarie (1 exemplaar op 11 
oktober 2012 en 27 oktober 2015), Ortolaan (maximaal 2 exemplaren op 6 
september 2016) en Dwerggors (één exemplaar op 8 en 16 oktober 2016) 
toevoegen aan de soortenlijst. 

 
 

Sonogram van een opname van de roep van een Dwerggors, Telpost Vogelduin 16 
oktober 2016. De vorm van de roep in het “check-vinkje” is karakteristiek voor deze 
soort. Opname Hans Groot. 
 

Soortbeschrijvingen: 
Drie soorten, die relatief veel op onze telpost worden waargenomen, de 
Boomleeuwerik, Graspieper en Vink worden hieronder nader besproken. 
 

Boomleeuwerik 
In Nederland trekken in het najaar Boomleeuweriken uit zowel Noord- als 
Oost-Europa door. De soort broedt nabij de telpost, dus in de nazomer 
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worden vaak zwervende en soms nog zingende vogels rond de post 
aangetroffen. De eerste migranten worden begin september geregistreerd 
en vanaf eind september beginnen de aantallen duidelijk op te lopen. Dat 
beeld zet zich voort in oktober, wanneer in de laatste week van deze 
maand gemiddeld de hoogste aantallen worden waargenomen. De topdag 
evenwel is 16 oktober 2016 met 34 exemplaren. Daarna worden de 
aantallen kleiner, maar in figuur 3 is mooi te zien dat deze soort bij kou en 
sneeuw wegtrekt, want tijdens de vorst-telling van 8 december 2012 
werden ook nog vijf exemplaren geteld.  

 
Figuur 3. Doortrekpatroon van de Boomleeuwerik, telpost Vogelduin, in het najaar 
2011-2016. 
 

Opvallend is dat Boomleeuweriken op de Vinkenbaan Castricum vooral in 
november worden gevangen (Levering en Keijl, 2008). Mogelijk dat meer 
tellingen op telpost Vogelduin in november ook meer overtrekkende 
exemplaren opleveren. Boomleeuweriken op trek zijn altijd goed herken-
baar, zelfs als ze niet hun karakteristieke roep laten horen. Ze zijn prima 
op silhouet te determineren, vanwege de korte staart, in combinatie met de 
brede vleugels. Ze vliegen vaak solitair of in kleine groepjes voorbij. 
 

Graspieper 
Naar schatting trekken er per najaar 6-8 miljoen Graspiepers zichtbaar 
over Nederland (Lensink, 2002b). Het gaat vooral om vogels uit Scandi-
navië. De sterkste trek vindt gestuwd plaats langs de Noordzeekust. Zeker 
bij een matige wind tussen OZO en ZZW kunnen flinke aantallen langs 
vliegen. De eerste exemplaren worden op telpost Vogelduin eind augustus 
genoteerd. Vaak zijn het vogels die nog wat rondhangen, maar wel de 
treklijn over de post passeren. Vanaf begin september begint de trek 
duidelijker vormen aan te nemen. Echt serieus wordt het vanaf half 
september, waarna de hoogste aantallen in de laatste week van 
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september worden vastgesteld (figuur 4). De topdag is dan ook 25 
september met 9008 exemplaren. Daarna loopt de trek geleidelijk terug in 
oktober en stopt met de laatste tellingen half november. Dit doortrek-
patroon komt goed overeen met het beeld dat Lensink (2002) beschrijft, zij 
het dat de piek voor heel Nederland begin oktober valt, maar in het westen 
vaak een halve week eerder dan in Oost-Nederland.  

 
Figuur 4. Doortrekpatroon van de Graspieper, telpost Vogelduin, in het najaar 
2011-2016. 
 

Het leuke van Graspieper-trek is dat de hoogste aantallen doorkomen als 
de Vinken nog op gang moeten komen. Dat betekent dat we ons goed 
kunnen focussen op het tellen van de overtrekkende groepen. Het is 
namelijk best lastig om samen vliegende Graspiepers en Vinken goed te 
onderscheiden en te tellen. Graspiepers zijn heel vocaal op trek en vliegen 
in groepen van maximaal enkele tientallen exemplaren, vaak pal over post. 
Hierdoor zijn ze vaak vroegtijdig op te merken, wat het tellen verge-
makkelijkt.  
 

Vink 
De één na talrijkste trekvogel-soort over onze telpost is de Vink. Vogels uit 
Noord- en Oost-Europa passeren Nederland op weg naar de overwinter-
ingsgebieden in Engeland en Zuidwest-Europa. De soort heeft een ken-
merkend doortrekpatroon dat ook bij ons goed te zien is (figuur 5). Tot half 
september wordt er geen Vink gezien; daarna komt de trek op gang en 
vindt zijn hoogtepunt in de tweede week van oktober. Het telpost-record 
voor de Vink is 36565 exemplaren op 9 oktober 2011. Hierna worden de 
aantallen iedere week wat minder tot het einde van tellingen half 
november. Op goede dagen, vaak  met ZO-wind, vliegen Vinken in grote 
groepen, soms een onafgebroken stroom vormend. Waar dan ook nog 
eens andere soorten in meeliften. Het is op dit soort dagen dat meerdere 
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tellers meer dan welkom zijn, want meestal trekken ze dan ook in 
verschillende banen: over de zeereep, over de zeereep en wat meer land-
inwaarts. Ik heb zelf een handteller waarop vier verschillende soorten 
kunnen worden bijgehouden. Tijdens twee dagen met enorme vinken-trek 
heb ik inmiddels twee teleenheden kapot getikt……. 

 
Figuur 5. Doortrekpatroon van de Vink, telpost Vogelduin, in het najaar 2011-2016. 
 

Tellers 
Naaste de vaste tellers, degenen met een account bij trektellen.nl om 
telresultaten in te voeren, hebben in de beschreven periode de volgende 
personen de telpost bezocht en meegeholpen met het telwerk. Waarvoor 
hartelijk dank!  
 

Piet Admiraal, Ingmar van der Brugge, Dick Dekker, Dick Groenendijk, Piet 
Hollenberg, Age Nils Holstein, Huub Huneker, Arend de Jong, Hubert Kivit, 
Bert Klees, Viljo Kooij, Bart Korf, Hans Kuperus, Marian van Leeuwen, 
Aaron Meijer, Willem Olbers, Bernard Oosterbaan, Cock Reijnders, 
Vincent van Roemsburg, Sven Rijnbeek, Patrick Schilder, Hans 
Stapersma, Robert Stoker, Reinier de Vries, Pim Waardenburg en Erik 
Westerman. 
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Roofvogels in de duinen bij Castricum 2000-2015 
 Jos Vroege 

In 2015 werkte ik voor de 16de maal mee aan het onderzoek van de Roof-
vogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin in de duinen bij Castricum 
(1058 ha, waarvan 381 ha bos). In deze periode werden in dit deel van het 
Noordhollands Duinreservaat1168 succesvolle broedgevallen van roofvo-
gels vastgesteld: 98 van de Buizerd, 33 van de Havik, 32 van de Sperwer 
en 5 van de Wespendief. Per jaar brachten in gebied Castricum dus ge-
middeld 6 buizerd-, 2 havik- en 2 sperwerparen met succes jongen groot. 
 

Havik 
Het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik was de eerste acht jaar 
redelijk constant: 2-3 per jaar. In de volgende vier jaar was meestal sprake 
van niet meer dan 1 succesvol broedgeval. Daarna waren dat er steeds 2 
(zie bijlage). In die eerste acht jaar waren er vaste territoria in het noorden, 
zuidwesten en zuidoosten. De territoria in het noorden en zuidwesten 
werden in 2009 vervangen door een territorium in het midden van gebied 
Castricum. Daar was in 2004 – toen de Havik in het noorden ontbrak – 
langs de Brede weg een nest gebouwd waarop één jaar met succes 
jongen werden grootgebracht (Vroege, 2012a). Vanaf 2009 werd in het 
midden van gebied Castricum zeven jaar op rij met succes gebroed. De 
laatste vier jaar gebeurde dat niet op het nest langs de Brede weg. Eind 
2011/begin 2012 werden door de beheerder van het Noordhollands 
Duinreservaat – PWN – in gebied Castricum ‘zonnige zomen’ gecreëerd: 
brede, “zonbeschenen bermen met bloeiende planten, bosranden met 
bloesemende struiken en … met vlinders” (Buissink, 2013a). Daarvoor 
werden langs een flink aantal paden bomen gekapt. Om roofvogelnesten 
te ontzien, vond vooraf overleg plaats tussen PWN en de roofvogelaars uit 
gebied Castricum. Het nest langs de Brede weg werd na de 
werkzaamheden door de Havik echter niet meer in gebruik genomen. Even 
verderop werd een nieuw nest gebouwd. Waarschijnlijk was het in de buurt 
van het oude nest te lang te onrustig voor de Havik. Ook is het mogelijk dat 
                                                      
1 Het gebied waarover hier wordt gerapporteerd, ligt tussen de Zeeweg en de 

Hoofdweg bij Castricum. Landgoed ‘Duin en Bosch’ – in gebruik bij GGZ-

instelling ‘Dijk en Duin’ – maakt hier geen onderdeel van uit, het net buiten het 

duin gelegen Krengenbos wel. De Brede weg – die loopt van de voormalige 

jachtopzienerswoning ‘Kijk-Uit’ naar de voormalige duinboerderij ‘De Brabantse 

Landbouw’ (Roos, 2009) – vormt de grens tussen het noorden en het zuiden van 

gebied Castricum. 
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men bij het creëren van de ‘zonnige zoom’ langs de Brede weg te dicht bij 
het nest is gekomen.  
 

 
 

Jonge Havik Foto: Jos Vroege 
 

De afname van het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik van 2,5 
per jaar in 2000-2007 naar 1,3 per jaar in 2008-2011 was, zo werd door mij 
eerder gesuggereerd, wellicht het gevolg van een afname van de 
beschikbare hoeveelheid voedsel (Vroege, 2012a). De toename van het 
aantal mountainbikers kan daarbij echter ook een rol hebben gespeeld: het 
haviksnest uit het noordelijk territorium lag langs een voetspoor in de 
Driehoek dat door mountainbikers veelvuldig wordt gebruikt. In 2008 was 
in de Driehoek het laatste broedgeval van de Havik op het nest waar 2x 4 
jaar met succes jongen werden grootgebracht (Vroege, 2012a). Bij PWN 
hadden wij onze zorgen over de toename van het aantal mountainbikers – 
en het openknippen van dichtgegroeide voetsporen door het ‘Green Team’ 
– toen al bij herhaling kenbaar gemaakt (Levering, 2008). Daar vond men 
het echter nog te vroeg om tot afsluiting van paden over te gaan. Op 
advies van PWN overlegden wij in 2009 met een afvaardiging van de 
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mountainbikers. Zij bleken begrip te hebben voor onze zorgen. Vanaf 2010 
wordt het voetspoor in de Driehoek door PWN tijdens het broedseizoen 
afgesloten. De Havik was op dat moment echter al verhuisd naar het 
midden van gebied Castricum. Door het verdwijnen in 2008 van de Havik 
in het zuidwestelijk territorium was daarvoor op dat moment alle ruimte. 
Vestiging van een nieuw havikspaar in het zuidwesten werd door de 
verhuizing van de Havik naar het midden van gebied Castricum 
waarschijnlijk lastig. Vandaar de afname van het aantal haviksterritoria in 
gebied Castricum? Het voetspoor in de Driehoek werd overigens niet voor 
niets afgesloten: in 2010 was daar meteen sprake van een succesvol 
broedgeval van de Buizerd op het oude haviksnest.  
 

Waarom de Havik in het zuidwesten van gebied Castricum in 2008 niet 
meer tot broeden kwam, is onduidelijk. In 2000-2002 werd door dit paar 
gebroed in het bos bij het Hoefijzermeer, waarvan eind 2015 een deel 
werd gekapt2. In 2003 verhuisden de Haviken in dit territorium naar de 
Wildernis, waarschijnlijk als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van 
de waterwinning die in de weken voor de ei-leg in de onmiddellijke 
nabijheid van dit nest werden uitgevoerd (Vroege, 2012a). Op het nest in 
de Wildernis werden ook in 2004 en 2005 met succes jongen 
grootgebracht. In 2006 keerden de Haviken terug naar de omgeving van 
‘De Brabantse Landbouw’. Daar werd eerst met succes gebroed op een 
oud buizerdnest en in 2007 vervolgens weer op het oude haviksnest in het 
bos bij het Hoefijzermeer. Het vertrek uit de Wildernis werd door mij eerder 
in verband gebracht met de komst van de Boommarter (Vroege, 2012a) – 
in 2006 zagen wij ons eerste exemplaar op een nabijgelegen buizerdnest. 
De toename van het aantal mountainbikers kan hier echter ook een rol 
hebben gespeeld: net als het haviksnest in de Driehoek lag het haviksnest 
in de Wildernis langs een voetspoor dat door mountainbikers veelvuldig 
wordt gebruikt. Vanaf 2010 wordt ook dit voetspoor door PWN tijdens het 
broedseizoen afgesloten. Tot een terugkeer van de Havik leidde dat niet. 
                                                      
2 Het bos bij het Hoefijzermeer – waar in 2015 nog sprake was van succesvolle 

broedgevallen van de Sperwer en de Wespendief (Vroege, 2016b; 2016c) – werd 

eind 2015 voor een deel gekapt om een aantal waterwinputten vrij te maken voor 

onderhoud met groot materieel en om de open vlakte bij de voormalige 

duinboerderij ‘De Brabantse Landbouw’ onder invloed te brengen van de 

zuidwestenwind. Dat gebeurde zonder het gebruikelijke vooroverleg met ons: wij 

moesten in de krant lezen dat daar gekapt zou gaan worden en dat daar de 

volgende dag al mee zou worden begonnen (Butter, 2015).  
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Ook door andere roofvogels werd in dit perceel in de Wildernis, voor zover 
bekend, niet meer gebroed..  
 

Anders dan in het noorden, midden en zuidwesten werd door de Havik in 
het zuidoosten van gebied Castricum in 2000-2015 met tussenpozen 
gebroed op verschillende locaties. Van de 7 broedgevallen in eerste 12 
jaar vonden er 4 plaats in de binnenduinrand en in het op korte afstand van 
het duin gelegen Krengenbos (Vroege, 2012a)3. Daarvan mislukten er 2 
nadat door kinderen in de onmiddellijke nabijheid van het nest een hut was 
gebouwd. De laatste vier jaar broedden de Haviken in het zuidoosten van 
gebied Castricum steeds wat verder het duin in. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van twee nestlocaties, waarvan er één begin 2015 direct aan de 
bosrand kwam te liggen nadat door het ‘Green Team’ – zonder voorover-
leg met ons – bomen waren gekapt bij werkzaamheden aan een zonnige 
zoom. Door de Havik werd dat jaar gebroed op de andere locatie. Deze 
broedpoging mislukte echter in de eifase, wellicht als gevolg van predatie 
door de Boommarter (Vroege, 2016b). Toch was in 2015 in gebied 
Castricum sprake van twee succesvolle broedgevallen van de Havik: in de 
Glopstukken – in het uiterste noordwesten van gebied Castricum – werd 
door de Havik een nieuw nest gebouwd. Vermoedelijk is deze Havik in 
verband met de aanwezigheid van een Boommarter in het 
Commissarisveld (gebied Bakkum-Egmond) naar het zuiden uitgeweken 
(Vroege, 2016c). 
 

Sperwer 
In de eerste vier jaar dat ik meewerkte aan het roofvogelonderzoek in de 
duinen bij Castricum (2000-2003), waren er van de Sperwer in dit gebied 
jaarlijks gemiddeld 3 succesvolle broedgevallen. Daarna nam het aantal 
succesvolle broedgevallen af naar gemiddeld 2 per jaar in 2004-2011 en 
gemiddeld 1 per jaar in 2012-2015 (zie bijlage). Waarschijnlijk is de 
afname van het aantal succesvolle broedgevallen van de Sperwer het 
gevolg van predatie. In eerste instantie wordt daarbij altijd gedacht aan 
predatie door de Havik (Koning, 2010). Daarvoor zijn ook bij ons 
aanwijzingen: “Resten van (jonge) Sperwers hebben wij wel met enige 
regelmaat aangetroffen, zowel op plaatsen waar zij door de Havik werden 
geplukt als op het nest. In 2010 werd bovendien de ring van een van de 
Sperwers die dat jaar op een nest in gebied Castricum werd grootgebracht 
                                                      
3 Het 8ste broedgeval van de Haviken in dit territorium was waarschijnlijk het 

broedgeval in 2004 langs de Brede weg in het midden van gebied Castricum 

(Vroege, 2012a). 
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onder een haviksnest in dat gebied aangetroffen” (Vroege, 2012a).  
 

 
 

Jonge Sperwers, Driehoek, noorden van Castricum 07-07-2016             Foto: Jeroen Walta 
 

Een van de plaatsen waar door de Sperwer in de afgelopen 16 jaar veel-
vuldig is gebroed, zijn de sparrenbosjes in het zuidoosten van gebied 
Castricum. Een daarvan – het ‘Bosje van Henk’ – werd eind 2011 bij de 
creatie van een van de ‘zonnige zomen’ door de fout van een uitvoerder 
gekapt. Het voetspoor door een ander sparrenbosje – het Sappenbos – 
werd, net als de voetsporen door de Driehoek en de Wildernis, door PWN 
vanaf 2010 in het broedseizoen afgesloten. Vanaf 2013 is heel het 
Sappenbos het gehele jaar afgesloten. Dat is ter compensatie voor de 
toename van de drukte bij ‘Kijk-Uit’, waar in de houten jachthut een 
theehuis werd gevestigd (Vroege, 2012b). In 2011 was in het zuidoosten 
van gebied Castricum voor het laatst een succesvol broedgeval van de 
Sperwer: in het ‘Bosje van Henk’. Dat de Sperwer in het zuidoosten van 
gebied Castricum daarna, voor zover bekend, niet meer met succes heeft 
gebroed, heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van de Havik. 
Die broedde in dit deel van gebied Castricum de laatste vier jaar wat 
verder het duin in: dicht in de buurt van de bovengenoemde sparrenbosjes.  



De Winterkoning 52 (2) 31 

Hoewel er aanwijzingen zijn dat ook in gebied Castricum de Havik bij de 
afname van het aantal succesvolle broedgevallen van de Sperwer een 
belangrijke rol vervult, is in de periode 2000-2015 van een samenhang 
tussen het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik en het aantal 
succesvolle broedgevallen van de Sperwer geen sprake: de Pearson 
correlatie bedraagt -.11 en is bij een significantieniveau van .05 niet 
statistisch significant (p=.69). Van een samenhang tussen het aantal 
succesvolle broedgevallen van de Buizerd en het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Sperwer blijkt wél sprake te zijn: de Pearson 
correlatie bedraagt -.64 en is wél statistisch significant (p=.01). In een 
vorige bijdrage in dit tijdschrift vroeg ik mij in dit verband af of bij de 
afname van de Sperwer de invloed van de Havik (een predator van 
volwassen Sperwers en oudere jongen) niet wordt overschat en de invloed 
van de Buizerd (een predator van sperwereieren en kleinere jongen, 
waarvan de restanten moeilijker te vinden zijn?) niet wordt onderschat 
(Vroege, 2012a).  
 

Uit het onderzoek naar het voorkomen van Boommarters in het 
Noordhollands Duinreservaat beschikken wij thans ook over gegevens 
over de reproductie van Boommarters in de duinen bij Castricum 
(Heemskerk, 2016)4. Ook tussen het aantal Boommarters dat in de periode 
2000-2015 in gebied Castricum met succes jongen heeft grootgebracht 
(zie bijlage) en het aantal succesvolle broedgevallen van de Sperwer blijkt 
een duidelijke samenhang te bestaan: de Pearson correlatie bedraagt -.58 
en is statistisch significant (p=.02). Zou (ook) de Boommarter dan mede-
verantwoordelijk zijn voor de afname van het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Sperwer in de duinen bij Castricum (Vroege, 
2016c)? Bij de prooien van Boommarters die in de periode 2003-2010 door 
Fred en Henkjan Koning in de Amsterdamse Waterleidingduinen in boom-
holten en nestkasten van Bosuilen werden aangetroffen, waren wel 
kuikens van Bosuilen maar niet van (dag)roofvogels. Wel staan, naast een 
                                                      
4 In zijn artikel in Marterpassen noemt Leo Heemskerk (2016) vijf locaties in 

gebied Castricum waar reproductie van de Boommarter is vastgesteld: 

Glopstukken, Klein Johanna’s Hof, Wildernis, Jan Wiegers Veld en Papenberg. De 

locaties ‘Dijk en Duin’ en Grote Vlak zijn gelegen buiten gebied Castricum. In 

2010 werd op de Zeeweg bij de Glopstukken een jong vrouwtje doodgereden: de 

eerste indicatie dat Boommarters zich in het Noordhollands Duinreservaat 

voortplanten. In 2011 werd in de Wildernis voor het eerst een nestboom ontdekt 

(Heemskerk, 2011).  
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volwassen Bosuil, een volwassen Buizerd en een volwassen Sperwer op 
hun prooienlijst. Al deze prooien werden in de herfst en de winter 
gevonden (Koning & Koning, 2011). Anderen maken melding van Wespen-
dieven, Buizerds, Haviken en Sperwers die door Boommarters zijn buit 
gemaakt (Van den Horn & Schokker, 2008; Wijsman, 2008). Daarbij zijn 
ook juveniele Wespendieven en juveniele Sperwers. Uit het onderzoek van 
Van Bergen & Riem Vis (2016) blijkt dat buizerdvrouwtjes op zich heel 
goed in staat zijn om een Boommarter die ’s nachts hun nest bezoekt te 
verjagen. Of dat ook geldt voor sperwervrouwtjes, is niet bekend. Om dat 
nader te onderzoeken zouden in gebieden waar Sperwers én Boom-
marters voorkomen camera’s bij sperwernesten moeten worden 
opgehangen.   
 

Wespendief 
Van de Wespendief vonden in de duinen bij Castricum de eerste 
succesvolle broedgevallen plaats in 2008-2011 (zie bijlage). In 2015 was 
waarschijnlijk zelfs sprake van twee succesvolle broedgevallen (Vroege, 
2016b). Wij vermoeden dat de vestiging van de Wespendief in 2008-2011 
te maken heeft met het in die jaren beperkte aantal succesvolle broed-
gevallen van de Havik – een roofvogel die zowel voor jonge als voor 
volwassen Wespendieven een serieuze bedreiging vormt (Bijlsma e.a., 
2012; Bijlsma, 2014). De Pearson correlatie tussen het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Havik en het aantal succesvolle broedgevallen van 
de Wespendief bedraagt -.54 en is statistisch significant (p=.03). In 2015 
was in gebied Castricum sprake van twee succesvolle broedgevallen van 
de Havik en toch ook van een en mogelijk zelfs twee succesvolle broed-
gevallen van de Wespendief (Vroege, 2016b). Dat heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat 2015 in het Noordhollands duingebied een heel 
goed wespenjaar was. Predatie van eieren of jongen van de Wespendief is 
in gebied Castricum nooit vastgesteld. Wel werd in 1998 een volwassen 
Wespendief aangetroffen die ten prooi was gevallen aan een Havik 
(Vroege, 2016a).  
 

Buizerd 
Het aantal succesvolle broedgevallen van de Buizerd nam in de duinen bij 
Castricum toe van gemiddeld 4,0 per jaar in 2000-2003, naar gemiddeld 
7,5 per jaar in 2004-2007. Daarna was sprake van een terugval naar 
gemiddeld 5,5 per jaar in 2008-2011 en vervolgens weer van toename 
naar gemiddeld 7,5 per jaar in 2012-2015 (zie bijlage). Opmerkelijk is de 
sterke fluctuatie van het aantal succesvolle broedgevallen van de Buizerd 
vanaf 2011: van 3 naar 12, naar 2, naar 8. Hoe is dat te verklaren? Deze 
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veranderingen zullen ongetwijfeld te maken hebben met veranderingen in 
de beschikbare hoeveelheid voedsel (Vroege, 2012c). Een van de factoren 
die daarop mogelijk van invloed zijn, is het beheer. 
 

Door PWN – de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat – is in 
2002 en 2003 in de duinen bij Castricum een aantal grote infrastructurele 
ingrepen gedaan. Zo werden in het noorden van gebied Castricum, in de 
omgeving van restaurant ‘Johanna’s Hof’ en bezoekerscentrum ‘De Hoep’, 
een pompstation en twee parkeerterreinen uit de duinen verwijderd. Op het 
terrein van camping Bakkum – gelegen ten noorden van de Zeeweg in 
gebied Bakkum-Egmond – werd een nieuw parkeerterrein aangelegd. Om 
daarvoor ruimte te creëren werd ten westen van de camping in het 
Commissarisveld een stuk bos gekapt. Om het verlies aan broedhabitat 
voor roofvogels te compenseren werd onder andere in het noorden van de 
Glopstukken – gelegen ten zuiden van de Zeeweg in gebied Castricum – 
een aantal paden afgesloten. Bovengenoemde ingrepen lijken voor de 
Buizerds in gebied Castricum gunstig te zijn geweest. In 2003 – het jaar 
dat ter afsluiting van de werkzaamheden op het terrein van het voormalige 
pompstation een vogelkijkhut werd geopend (Burger, 2003) – vond in het 
bos aangrenzend aan dat terrein onmiddellijk een succesvol broedgeval 
plaats. In 2004 was ook onmiddellijk sprake van een succesvol broedgeval 
in het deel van de Glopstukken waarin een aantal paden werd afgesloten. 
In de jaren daarna werd, zowel in de omgeving van het voormalige 
pompstation als in het noorden van de Glopstukken, door Buizerds 
veelvuldig gebroed. Toch blijkt de toename van het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Buizerd in 2004-2007 niet aan de bovengenoemde 
infrastructurele ingrepen en compensatiemaatregelen te kunnen worden 
toegeschreven: in het zuiden van gebied Castricum, waar dit soort 
ingrepen achterwege bleven, was in deze periode namelijk sprake van een 
soortgelijke toename van het aantal succesvolle broedgevallen (zie 
bijlage). 
 

De eerste jaren dat ik meedeed aan het roofvogelonderzoek werd het 
dennenbos in de duinen bij Castricum door PWN nog af en toe gedund. 
Om te voorkomen dat daarbij roofvogelnesten zouden sneuvelen, werden 
de desbetreffende percelen door ons van tevoren met één van de 
boswachters doorgelopen. Al snel begon het dennenbos aan de westzijde 
van gebied Castricum echter in te storten. Het is aangetast door de 
Sombere Honingzwam, een agressieve schimmelplant die het gemunt 
heeft op dennen die wortelen in kalkrijk duinzand. PWN betreurt dat niet: in 
de delen van het duingebied waar zich spontaan nooit bos gevormd zou 
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hebben, willen zij de dennenaanplant graag kwijt. Op ‘bosgroeiplaatsen’ 
zien zij graag duineikenbossen ontstaan. Zonder ingrijpen zijn het echter 
esdoorns die voor de dennen in de plaats komen. Vandaar dat PWN in het 
Noordhollands Duinreservaat in het dennenbos hele percelen open kapt: 
esdoorns doen het goed in de halfschaduw, eiken ontkiemen in het volle 
licht (Buissink, 2013a). Gebied Castricum is daarbij tot dusver buiten schot 
gebleven. Het grootste stuk dennenbos wat daar is gesneuveld, is het bos 
aan de westzijde van Klein Johanna’s Hof in het noordelijk deel van dit 
gebied: dat werd eind 2011/begin 2012 gekapt om bloemrijk grasland te 
creëren. Tegelijkertijd werden, met name in het zuidelijk deel van gebied 
Castricum, ‘zonnige zomen’ gecreëerd. Hoewel in Klein Johanna’s Hof 
broedhabitat verloren ging (Vroege, 2015a), lijken de werkzaamheden die 
winter voor de Buizerd per saldo toch gunstig te zijn geweest. In 2012 
waren er in gebied Castricum meer succesvolle broedgevallen dan ooit: 
12. Tycho Hoogstrate, initiatiefnemer van het project ‘zonnige zomen’ 
(Buissink, 2013a), verwijst in dit verband naar een uitspraak van zijn oud 
PWN-collega Hidde Posthuma (Buissink, 2013b): “Buizerd volgt dunning”. 
 

Behalve de bovengenoemde infrastructurele ingrepen en het kappen van 
bos voor de aanleg van bloemrijke graslanden en ‘zonnige zomen’, is er 
nog een maatregel van PWN die op het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Buizerd van invloed kan zijn geweest: begrazing. “Grote delen van 
de kustduinen worden tegenwoordig begraasd met allerlei soorten vee, 
vooral om vergrassing terug te dringen en zo de omstandigheden voor 
karakteristieke duinplanten en -dieren te verbeteren” (Slings, 2014). In 
gebied Castricum wordt begrazing van het open duin al langere tijd 
toegepast, vooral met schapen. Vanaf 2009 is ook sprake van begrazing 
van het bosgebied, met Schotse Hooglanders. In het noorden van gebied 
Castricum gaat het daarbij om een beperkt oppervlak: de Tussenstrook. In 
het zuiden van gebied Castricum wordt ongeveer de helft van het bos 
begraasd5. Bekend is dat bijna alle muizensoorten negatief op begrazing 
reageren, zeker wanneer die intensief is (Van Turnhout e.a., 2013). Dat is 
weer van invloed op de roofvogels waarvoor die muizen een belangrijke 
prooisoort vormen. In het Noord-Kennemerlands Duin zijn dat vooral 
                                                      
5 In gebied Castricum was aanvankelijk sprake van begrazing met circa 1 Schotse 

Hooglander per 10 ha. Later werd dat opgehoogd naar circa 1 per 8 ha 

(persoonlijke mededeling Rienk Slings). In de duinen van Boreel was dat circa 1 

dier per 4 ha (Slings, 2014). Elders in het Noordhollands Duinreservaat is dat circa 

1 dier per 15 ha. 
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Buizerds. In gebied Castricum nam het aantal succesvolle broedgevallen 
van de Buizerd vanaf 2009 af. Dat was met name het geval in het zuiden, 
waar een veel groter stuk van het bos wordt begraasd dan in het noorden. 
In het zuiden van gebied Castricum was in 2009 nog slechts één succesvol 
broedgeval van de Buizerd – een broedgeval waarover ik in dit tijdschrift bij 
herhaling heb geschreven (Vroege, 2012c; 2015b). In 2010 en 2011 vloog 
in het zuiden, anders dan in het noorden, geen enkel buizerdjong uit. 
Behalve de slechte voedselsituatie is ook nestverstoring daarbij van 
invloed geweest: in 2011 werd een nest in het zuiden van gebied 
Castricum door een illegale kampeerder verstoord (Vroege, 2012c). In 
2012 was vervolgens sprake van een recordaantal succesvolle broed-
gevallen van de Buizerd, niet alleen in gebied Castricum als geheel (12), 
maar ook in het zuidelijk deel daarvan (6). Zouden de nadelige effecten 
van begrazing dan door de aanleg van ‘zonnige zomen’ te niet zijn 
gedaan? In 2013 waren er slechts 2 succesvolle broedgevallen. Beide 
broedgevallen vonden plaats in het noorden van gebied Castricum, waar in 
het buitenduin de meeste konijnen te vinden zijn (Vroege, 2015b). Door de 
aanhoudende winter was de voedselsituatie dat jaar in het hele land 
rampzalig (Sevink, 2013). Daarna was het aantal succesvolle broed-
gevallen van de Buizerd in gebied Castricum weer op het niveau van de 
periode 2004-2007. 
 

Conclusie 
Het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik in de duinen bij 
Castricum nam in de afgelopen jaren af van 2,5 per jaar in 2000-2007 naar 
1,6 per jaar in 2008-2015. Die afname kan te maken hebben met een 
afname van de beschikbare hoeveelheid voedsel, maar ook met de 
verhuizing van een van de haviksparen naar het midden van gebied 
Castricum – voor andere Haviken die zich in dit gebied willen vestigen een 
ongunstige plek – vanwege het toenemend aantal mountainbikers dat 
gebruik maakte van het voetspoor langs het nest. Behalve de toenemende 
recreatiedruk hebben ook werkzaamheden in het kader van de 
waterwinning en van het natuurontwikkelingsproject ‘zonnige zomen’ er 
waarschijnlijk toe geleid dat Haviken in gebied Castricum hun oude nest 
hebben verlaten en elders in het gebied zijn gaan broeden. Van mislukking 
van een haviksnest was twee keer sprake nadat door spelende kinderen in 
de buurt van het nest een hut werd gebouwd. 
 

De afname van het aantal succesvolle broedgevallen van de Sperwer van 
3,0 per jaar in 2000-2003 naar 1,0 per jaar in 2012-2015 is waarschijnlijk 
het gevolg van predatie door de Havik en wellicht ook de Buizerd en de 
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Boommarter. Van predatie van Sperwers door Haviken zijn ook in gebied 
Castricum aanwijzingen. De vermoedens met betrekking tot predatie door 
Buizerds en Boommarters zijn gebaseerd op Pearson correlaties tussen 
het aantal Sperwers en het aantal Buizerds en Boommarters dat in 2000-
2015 in de duinen bij Castricum met succes jongen groot bracht: -.64 en -
.58. De vestiging van de Wespendief in gebied Castricum in de periode 
2008-2011 heeft vermoedelijk te maken met het in die jaren beperkte 
aantal succesvolle broedgevallen van de Havik – een roofvogel die ook 
voor Wespendieven een serieuze bedreiging vormt. De Pearson correlatie 
tussen het aantal succesvolle broedgevallen van de Havik en het aantal 
succesvolle broedgevallen van de Wespendief bedraagt -.54.  
 

Het aantal succesvolle broedgevallen van de Buizerd nam in de afgelopen 
jaren toe van 4,0 per jaar in 2000-2003 naar 7,5 per jaar in 2004-2007. In 
2008-2011 was sprake van een tijdelijke terugval naar 5,5 per jaar. Die 
terugval was vermoedelijk het gevolg van een afname van de muizenstand 
in de delen van het bosgebied die vanaf 2009 met Schotse Hooglanders 
worden begraasd. De begrazingsdruk in gebied Castricum is, in 
vergelijking met die in een gebied als de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(Koning & Koning, 2016), waarschijnlijk laag. Dat als gevolg hiervan 
desondanks sprake lijkt te zijn van een afname van het aantal succesvolle 
broedgevallen van de Buizerd, is opmerkelijk. In 2012 was in gebied 
Castricum sprake van meer succesvolle broedgevallen dan ooit: 12. Dat 
heeft vermoedelijk te maken met de kap van bomen langs een flink aantal 
paden om brede, zonbeschenen bermen met bloeiende planten en 
bosranden met bloesemende struiken (‘zonnige zomen’) te creëren. 
Daarna keerde het aantal succesvolle broedgevallen van de Buizerd terug 
op het niveau uit periode 2004-2007. De nadelige effecten van de 
begrazing lijken in de duinen bij Castricum – waar in het bos relatief weinig 
open plekken te vinden waren – door de aanleg van ‘zonnige zomen’ te 
niet zijn gedaan. Ook dat is opmerkelijk. Kennelijk zijn deze ‘zonnige 
zomen’ niet alleen aantrekkelijk voor vlinders, maar voor Buizerds ook een 
goede plek om muizen te vangen. En kennelijk is in deze zonbeschenen 
bermen bij de huidige aantallen Schotse Hooglanders van een te hoge 
begrazingsdruk geen sprake. Van het kappen van grote delen van het 
(naald)bos, zoals elders in het Noordhollands Duinreservaat en in een 
gebied als het Drents-Friese Woud (Bijlsma & Van Tulden, 2015), is in 
gebied Castricum tot dusver gelukkig geen sprake geweest. 
 

Dank 
Met dank aan Tycho Hoogstrate, Henk Levering, Rienk Slings en Dook 
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Vlugt voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel en aan 
Jeroen Walta voor zijn toestemming om de door hem gemaakte foto als 
illustratie bij dit artikel te gebruiken. 
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Bijlage 
 

Havik Sperwer Wespendief Buizerd Buizerd-Noord Buizerd-Zuid Boommarter

2000 2 3 0 4 2 2 0

2001 2 4 0 2 1 1 0

2002 3 3 0 3 2 1 0

2003 3 2 0 7 3 4 0

Gemiddeld 2,5 3 0 4 2 2 0

2004 2 2 0 6 3 3 0

2005 3 2 0 7 3 4 0

2006 2 2 0 9 5 4 0

2007 3 1 0 8 4 4 0

Gemiddeld 2,5 1,8 0 7,5 3,8 3,8 0

2008 1 2 1 8 4 4 0

2009 1 2 1 5 4 1 0

2010 2 2 0 6 6 0 1

2011 1 3 1 3 3 0 1

Gemiddeld 1,3 2,3 0,8 5,5 4,3 1,3 0,5

2012 2 1 0 12 6 6 2

2013 2 1 0 2 2 0 4

2014 2 1 0 8 3 5 2

2015 2 1 2 8 5 3 3

Gemiddeld 2 1 0,5 7,5 4 3,5 2,8

Totaal 33 32 5 98 56 42 13

Gemiddeld 2,1 2 0,3 6,1 3,5 2,6 0,8  
 

Het aantal Haviken, Sperwers, Wespendieven, Buizerds en Boommarters dat in 
2000-2015 in de duinen bij Castricum (1058 ha) met succes jongen groot bracht. 
Bij de Buizerd wordt, naast het aantal succes-volle broedgevallen in heel gebied 
Castricum, ook het aantal in het noordelijk deel (tussen Zeeweg en Brede weg) en 
het zuidelijk deel (tussen Brede weg en Hoofdweg) vermeld. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 
 

Het is 9 februari als ik dit schrijf. Buiten is het opnieuw ‘winter’. Schaatsen 
gaat het niet worden, vermoed ik. Daarvoor vriest het overdag te weinig. 
Dat we dit trouwens in de derde week van januari wel konden, was zeker 
even leuk! Al was het maar kort toch kregen we met zijn allen zo wel weer 
een idee van wat de winter is. Vanaf de tweede helft van volgende week 
gaat de zon veel meer schijnen en wordt er nu al gezegd dat het misschien 
op de ‘lente’ gaat lijken. Je merkt trouwens wel, dat de vogels meer van 
zich laten horen zoals Zanglijster, Heggenmus, Roodborst en een enkele 
Merel. En dan te bedenken dat er intussen ook al heel veel vogels onze 
kant op aan het trekken zijn. Wij zitten nu nog in de winter en zij worden in 
de war gebracht doordat het langer licht aan het worden is. Wonderlijk 
allemaal! Ze zullen vast zo slim zijn om nog even vanwege de kou niet 
naar ons land te komen en iets zuidelijker afwachten tot het iets warmer 
wordt. 
 

En wat gaan wij nog doen? Wij hebben als je deze Winterkoning krijgt nog 
twee excursies te gaan. De eerste is zeker een bijzondere, omdat jullie dan 
kennis gaan maken met hoe je vogels – in dit geval Huiszwaluwen – kunt 
gaan tellen. En ook wat je met alles wat je hiervan gezien hebt, kunt doen.  
 

De laatste excursie is altijd weer spannend. Spannend omdat het altijd 
weer de vraag is of er Roofvogels (Torenvalken? Kerkuilen?) zijn die 
geringd moeten worden. Wie weet? 
 
Excursie /Activiteit: Nestkasten timmeren.  
 Jitte van Leeuwen 
 

Als afsluiting van 2016 geen vogelexcursie in december met de 
jeugdgroep, maar een ochtend klussen om de vogels voor volgend jaar 
een mooi onderkomen te bieden. We konden terecht bij Jan, de broer van 
Cees. Jan heeft een mooie grote werkplaats achter zijn huis in Egmond 
Binnen. 
 

Mijn vader en ik vertrekken om 8.15 uur op de tandem vanuit 
Heerhugowaard naar Egmond-binnen. Het is fris maar het vriest niet en 
gelukkig is het droog. Het waait wel stevig, geen weer om vogels te 
spotten, maar wel mooi weer om binnen aan de slag te gaan. Cees en Jan 
ontvangen ons in de warme werkplaats. Mijn vader gaat naar het strand en 
haalt mij later weer op. Al snel komen ook Jop en Vincent. Helaas zijn er 3 
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afmeldingen vanwege ziekte. We zijn dus met zijn vieren en de twee 
begeleiders. We vertellen Jan en Cees welke vogelhuisjes we willen gaan 
maken. En dan gaan we aan de slag. Eerst zochten we geschikt hout en 
tekenden de juiste maten af. Jan zaagde het hout voor ons met de zaag-
machine, zodat we al snel de huisjes in elkaar konden gaan timmeren en 
schroeven. Nog een andere Cees (de derde begeleider) hielp ons ook met 
timmeren. Ook Amber kwam toch nog langs met haar moeder, hoewel ze 
ziek was. 
 

 
 

Vogelhuisjes timmeren                         Foto: Cees Baart 
 

De vrouw van Jan kwam warme chocolademelk en fris brengen met een 
lekkere koek. Het was heel gezellig en we hebben mooie huisjes gemaakt. 
Wouter heeft een Koolmezenkast gemaakt en had toen zelfs nog tijd om 
een tweede te maken met een kamertje voor een camera ernaast. Jop en 
Vincent hebben een Mussenkast (3 in 1) gemaakt en Amber met haar 
moeder ook een Mezenkast. Omdat wij al veel vogelhuisjes hebben 
hangen, heb ik een voederhuisje gemaakt. 



De Winterkoning 52 (2) 41 

Bosuilen excursie 6-1-2017 
 Jeroen Walta 
 

Om half acht hadden de zich opgegeven 4 jeugdleden Wouter, Jop,  Jitte, 
Gijs (+ 3 vaders) voor de Bosuilenexcursie zich verzameld achter het 
station van Castricum. We hadden mazzel met het weer, wel een beetje 
fris maar weinig wind. De Bosuilen konden Arend zijn roepen zo beter 
horen en wij hun reactie. Vol goede moed fietsten we het duingebied in op 
zoek naar de uilen. 
 

Bij de 1st stop beantwoordde al heel snel een mannetje Bosuil de roep van 
Arend. Deze is niet van echt te onderscheiden. Het roepen mag niet te 
snel achter elkaar gedaan worden, omdat de uilen dat in het echt ook niet 
doen. Na een 2de lokroep hoorden we vanuit een andere richting nog een 
uil. Even dachten we nog een 3de te horen maar het zou ook zomaar de 
1st uil geweest kunnen zijn die zich verplaatst had. De Bosuilen kwamen 
helaas niet zo dichtbij, dat we ze konden zien. 
 

 
 

Bosuil                                       Foto: Cees Baart 
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Arend vertelde ook nog dat de Bosuil veel last heeft van de Boommarter 
die steeds talrijker wordt in de duinen. Opzoek naar een geschikte boom-
holte komen deze twee elkaar nogal eens tegen. Wanneer er dan eieren of 
jongen in zo’n boomholte zitten dan is dit een gemakkelijk hapje voor de 
Boommarter. Als 1 van de volwassen uilen de marter betrapt dan verdedigt 
hij het nest erg fel. Er is zelfs al een Boommarter gezien die een oog mist. 
 

Bij de 2de stop hoorden we weer een uil in de verte. Enkele kinderen met 
goede oren dachten zelfs een vrouwtje te horen. Al fietsend richting 
Johanna ‘s Hof hoorden we zonder dat Arend zich liet horen nog een uil 
roepen. Ook deze bleef te ver weg om een glimp van hem op te kunnen 
vangen. Bij de 3de stop vingen we bot en kreeg Arend geen reactie terug 
helaas. 
 

Om weer rond 21.00 bij het station terug te zijn, werd het weer tijd om die 
kant op te fietsen. Al met al hebben we 5 Bosuilen gehoord! Het was door 
Arend z'n enthousiaste en boeiende uitleg een leuk en leerzaam avondje 
geworden. 
 
Excursie/activiteit “Tekenen van vogels” 
 Cees Baart 

Buiten lag er deze zondagmorgen 12 februari een dik pak sneeuw. Het 
was dus erg aantrekkelijk om buiten in de sneeuw plezier te gaan maken. 
Daarom vonden Jan en ik het stoer dat jullie toch gewoon naar De Hoep 
gekomen zijn om met ons te gaan tekenen. Het was ook leuk dat we – na 
de laatste Bosuilenexcursie bij Johanna’s Hof - Vida Termes als nieuw 
toekomstig lid konden verwelkomen. Nadat ik verteld had hoe je het 
tekenen van een vogel het beste kon aanpakken, koos eenieder zijn of 
haar vogel uit de foto’s, de boeken of de opgezette vogels van De Hoep. 
Zo gebeurde het dat langzamerhand de Pimpelmees, Oehoe, Grote stern, 
Knobbelzwaan, IJsvogel, Papegaaiduikers en een jonge Pinguïn op het 
papier verschenen. Dat kon ook haast niet anders, want jullie waren super 
geconcentreerd aan het werk. 
 

Tussendoor zorgde Jan voor chocomel en een lekkere koek. Toen de 
ouders kwamen om jullie weer op te halen, konden jullie trots jullie 
tekeningen laten zien.  
 

Omdat de medewerkers van De Hoep weer prima hun best gedaan 
hadden om het ons naar de zin te maken en jullie zelf heel enthousiast 
waren, was deze ochtend geslaagd.  
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Foto: Cees Baart 
 

  
 

Foto: Jan Baart 
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Overzicht Jongerenexcursies voorjaar – zomer 2017 
 

Zo  
7 mei 

Huiszwaluw
en tellen. 

Micha en … Micha vraagt nog 
iemand (Jeroen? 
Henk Levering?) 

Fiets-
excursie. 

Juni / 
ad hoc 
Vanaf 
12 jaar 

1.Ringen – 

Roofvogels 
 

2.Nachtzwa-

luwen 

   

 
*Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2de) zondag (van de maand) 

 
 

Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 

In de Fitis van november 2016 weer een artikel over de Damherten van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Ze beïnvloeden de Nachtegalenstand 
negatief, omdat ze de ondergroei, dus de lagere struiken, waarin ze nestel-
en, opeten. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, in gebiedjes 
zonder Damherten, gebieden met, gebieden waar geen grootschalige 
beheerwerkzaamheden zijn uitgevoerd en waar ze wel zijn uitgevoerd. Alle 
onderzoeken wijzen er toch op dat de Damherten een grote rol spelen bij 
het verdwijnen van struweelvogels en de Nachtegaal in het bijzonder. 
In De Oud-Spaarndammer Polder wil men het weidevogelbeheer ver-
beteren. Vooral de Vos is een groot gevaar voor weidevogels. Door schrik-
draad te spannen tijdens de broedtijd, kan men de Vos tegenhouden. Door 
de waterstand af en toe te verhogen, kan men de muizenstand laten 
afnemen, wat het gebied onaantrekkelijker maakt voor predatoren. Men 
kan bomen weghalen of vervangen door lagere soorten, Grote Ratelaar 
uitzaaien, Pitrus en Ridderzuring bestrijden, greppels aanleggen waar 
jonge vogels een schuilplaats in kunnen vinden. Door een rustperiode in te 
stellen, tussen 15 maart en 1 juli, kunnen jonge vogels rustig vliegvlug 
worden en er kunnen meerdere broedsels komen. 
Spreeuwen blijken goede beheerders te zijn voor golfbanen! Ze pikken 
emelten van onder het gras vandaan, zonder het gras om te woelen. Met 
hun priemende snavels zorgen ze ook nog voor beluchting van de 
grasmat. Op de baan van AGC75 worden nu spreeuwenkasten opge-
hangen. Een plankje binnenin de kasten houdt eventuele Marters tegen. 
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De Kieft, dec. 2016, haalt een artikel aan uit Sovon nieuws over de Kleine 
Zwaan, die sinds 1995 sterk in aantal afneemt in ons land. In de Evros 
Delta in Noordoost Griekenland neemt het aantal overwinteraars van die 
soort echter toe. Het lijkt wel of ze steeds oostelijker gaan overwinteren op 
het Euraziatische continent. 6 Kleine Zwanen werden geringd op Yamal in 
West-Siberië, 3 daarvan  vlogen  naar China, 7900 km oostelijk, en 1  
belandde in de Evros 
In Het Twiske kwamen wel 40 Oeverzwaluwen bij de wand kijken en ze 
begonnen al nestgangen te graven. Maar eind april waren ze allemaal 
weer verdwenen. Misschien is een koudegolf de oorzaak, maar elders 
bleven ze wel gewoon broeden In de besproken wand zijn elk jaar 
wisselende aantallen broedgevallen. Reden onbekend. 
Bij Buitenhuizen is een nieuw IJsvogelwandje en een Oeverzwaluwwandje 
geplaatst. De IJsvogels hadden 2  broedsels. Na half april broedden er 3 
Oeverzwaluwen in de IJsvogelwand, en een IJsvogel die de afgelopen 3 
jaar in het oude zandwandje had gebroed,  broedde nu in de grote Oever-
zwaluwenwand. In de gehele Zaanstreek gaat het trouwens steeds beter 
met de IJsvogel. Doordat het water schoner is geworden, kunnen ze beter 
naar de vissen duiken. 
Door een koud voorjaar en minder muizen  deden de Roofvogels het wat 
slechter in de Zaanstreek dan in 2015. Sommige Torenvalken legden hun 
eieren pas in mei-juni. De nestkast voor  de Slechtvalk in de Straaltoren 
werd te oud en is verwijderd. De beheerder van de toren geeft vooralsnog 
geen toestemming voor een nieuwe. Maar op de onderste ring van de 
toren zijn toch twee jongen uitgebroed. 
De Steenuil doet het steeds slechter  door het verdwijnen van rommelige 
boerderijen.  
Een Nijlgans heeft vorig jaar in een Kerkuilenkast gebroed! 
 

De Tringiaan  dec. 2016 
Stichting het Zijper Landschap heeft bezwaar gemaakt tegen plannen van 
de gemeente Schagen om het strand  bij Petten te bebouwen. In een ver-
weerschrift stelt deze gemeente dat die bebouwing niet schadelijk zou zijn 
voor de natuur. Vogelwerkgroep Tringa, van Schagen e.o.  heeft die brief 
punt voor punt bekeken en een brief gestuurd naar Stichting Het Zijper 
Landschap  met tegenargumenten.  Die komen grofweg hierop neer. De 
gemeente onderschat de gevolgen van eventuele bebouwing aan de kust. 
Trekvogels vliegen over het algemeen laag over het land, (niet hoog, zoals 
de gemeente stelt) vooral bij tegenwind, en nemen hun rust- en fourageer 
pauzes op het strand of in de duinen, plekken waar altijd veel  mensen 



De Winterkoning 52 (2) 46 

komen. Ze zullen veel last ondervinden van het kunstlicht van de recreatie-
huisjes en door de onvermijdelijke toename van de recreatiedruk, bijvoor-
beeld door kitesurfers. Ook zeehonden en bruinvissen kunnen gedes-
oriënteerd raken door het kunstlicht. Er is al genoeg overlast voor de 
vogels door windmolenparken in zee en door platforms. Tringa pleit ervoor 
om gebieden die nu nog rustig zijn, zo te houden. 
Eind vorig jaar werd voor het eerst het Usutuvirus waargenomen onder 
vogels, m.n. in N-Brabant, Gelderland en Limburg. Vooral Merels, Huis-
mussen en mogelijk andere zangvogels en Uilen zijn er gevoelig voor. 
Steekmuggen van het geslacht Culex brengen de ziekte over. In Noordrijn 
Westfalen komt de ziekte al langer voor. Inmiddels lijkt het virus weer wat 
te zijn uitgewoed. 
De Patrijs loop sterk terug in West-Europa. Het kleinschalige cultuur-
landschap waar ze graag vertoeven, is aan het verdwijnen. In Noord-
Holland zitten ze vooral nog in de duinstreek en de Kop, met het achter-
liggende bollengebied. Ook Wieringen, delen van West-Friesland en de 
Haarlemmermeer worden nog goed bezet. De Europese Unie geeft nu 4, 5 
miljoen aan subsidie aan Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen en 
Nederland om 10 voorbeeldgebieden van min. 500 ha in te richten voor de 
Patrijs. In Nederland komen ze in West-Brabant en op Schouwen-
Duiveland. 
Ook in de Kop van Noord-Holland hebben weide- en waadvogels last van 
de Vos. Rond de Mosselwiel en Zandpolder 3 zijn elektrische vossen-
rasters geplaatst. Met groot succes. Er zijn zeer veel jongen grootgebracht. 
Zelfs een paar Steltkluten heeft er gebroed, maar de jongen hebben een 
periode met koel en regenachtig weer niet overleefd. 
 

Sovon Vogelbalans heeft een special over stadsvogels. 
De Huismus, een echte cultuurvolger, neemt toe in Almere. In Deventer 
wordt bij nieuwbouw veel aandacht besteed aan nestgelegenheid voor de 
Huismus en Gierzwaluw. Deze laatste heeft een duidelijke voorkeur voor 
oude stadswijken, maar speciale neststenen in nieuwe huizen werken ook. 
De Grauwe Gans neemt sterk toe in stadsparken, waar ze gebruik maken 
van waterpartijen. De Scholekster en enkele meeuwensoorten doen het 
qua broedsucces in de stad zelfs beter dan op het platteland. Ze nestelen 
graag op platte grinddaken. In de stad zijn ze beter beschermd tegen 
roofvogels. 
Echter de Sperwer weet de stad ook steeds beter te vinden. Hij kan al 
broeden in een verwilderde tuin of in een solitaire boom. Daar heeft hij 
geen last van zijn grote predator en concurrent de Havik. 
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De Stadsduif doet het altijd goed in de stad. Gebouwen doen dienst als 
nestgelegenheid. 
Huiszwaluwen profiteren licht van de waterpartijen die in woonwijken 
worden aangelegd. Speciale Huiszwaluwtillen in de woonwijken moeten 
voorkomen dat mensen gaan klagen over vogelpoep aan hun muren. 
Struweelvogels als Kneu, Spotvogel, Fitis en Staartmees doen het slechter 
in de stad, doordat er weinig nieuwe parken meer worden aangelegd en 
omdat struweel wordt vervangen door gras, voor de sociale veiligheid. Ook 
in tuinen wordt flink veel weggesnoeid. Oude en dode bomen blijven vaak 
wel gespaard. Dat is goed voor Spechten. 
Huiskatten vormen uiteraard een groot gevaar voor tuinvogels. Maar 
bijvoederen in de winter en de warmte van de stad zorgen wel voor een 
betere conditie van de oudervogels. 
Tot slot: Eksters en Kauwen doen het beter in de stad dan op het 
platteland. De Zwarte Kraai neemt iets af, de Roeken nemen overal af, ook 
door minder overwinteraars uit het buitenland. 
 
 
Vogelwaarnemingen, Midden-Kennemerland, Nov 2016-Jan 2017 

 Hans Schekkerman 
 

Dit waarnemingenoverzicht beslaat de ‘winterperiode’ 1 november 2016 
t/m 31 januari 2017. Het is een selectie van waarnemingen van schaarse 
soorten of grotere aantallen van gewone soorten, samengesteld op basis 
van meldingen op www.waarneming.nl en www.trektellen.nl, en van de 
vinkenbaan. Alle melders worden hartelijk bedankt voor het invoeren van 
waarnemingen, ook als die hier niet zijn vermeld. Om tekstruimte te sparen 
zijn de voornamen van waarnemers alleen bij eerste vermelding voluit 
gegeven. Voor vragen of opmerkingen: hans.schekkerman@sovon.nl. Veel 
gebruikte afkortingen: tp = ter plaatse; kj = kalenderjaar; ad = adult; juv = 
juveniel; m = man; vr = vrouwkleed; ovv, Z = overvliegend, naar Zuid; NHD 
= Noordhollands Duinreservaat. 

Algemeen 

Nu het februari is kan de balans worden opgemaakt over het afgelopen 
vogeljaar. In 2016 werden in het werkgebied van de VWG 273 
vogelsoorten waargenomen (inclusief 9 ingeburgerde exoten, maar 
exclusief ontsnapte kooivogels). Hiervan werden 4 soorten alleen 
gevangen op de vinkenbaan en niet in het veld gezien. Maar liefst 4 
soorten werden voor het eerst vastgesteld in de regio: Grijze Wouw (april), 

http://www.waarneming.nl/
http://www.trektellen.nl/
mailto:hans.schekkerman@sovon.nl
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Alpenheggemus (april), Vale Gier (mei) en Kroonboszanger (okt). Met zo’n 
10 soorten méér dan in de voorgaande drie jaren was 2016 bijzonder 
soortenrijk te noemen. Dat geldt overigens niet alleen voor onze regio 
maar ook voor Nederland als geheel. 
 

Het weer in november was normaal voor de tijd van het jaar, met een 
afwisseling van westenwinden en perioden met rustiger weer. December 
was vooral somber en soms ronduit mistig. Rond de jaarwisseling 
spoelden op de stranden veel verse mosselen aan en kort daarna ook 
grote hoeveelheden zeesterren en Amerikaanse zwaardschedes. Grote 
meeuwen reageerden massaal op dit tafeltje-dekje; op 6 januari zaten er 
alleen al 14.000 tussen Wijk aan Zee en Castricum aan Zee. Noord-
westenwinden strooiden hiertussen diverse burgemeesters uit, waardoor 
het strand ook een trekpleister werd voor vogelaars. Intussen zette een 
kou-periode in en kon in de derde week van januari hier en daar 
voorzichtig worden geschaatst. De vorst, die voorzichtig aanhield tot het 
eind van de maand, leverde wel wat verplaatsingen op van o.a. ganzen en 
steltlopers, maar in bescheiden mate. 

Patrijs 

17 nov – 2 tp, bollengebied achter De Bleek, Rinnegom – Kees Olsthoorn 

Toendrarietgans 

13 nov t/m 8 jan – 1 1kj tp, Castricummerpolder – Hans Schekkerman e.a.  
9 dec – 15 tp, Castricummerpolder – Peter van Santbrink 
18 t/m 20 jan – max. 8 tp, Castricummerpolder en Heemskerker 

Noordbroek – Ingmar van der Brugge e.a. 
26 jan – 1 tp, strand Castricum – Marion Eggen 

Kleine Rietgans 

11 nov – 12 Z, Infiltratiegebied Castricum – Luc Knijnsberg, Kees Roselaar 
22 nov 1 Z, Egmond aan Zee – Koert Scholten 
24 nov –290 Z, Castricum aan Zee en IJmuiden  – Guido Keijl, Olvin van 

Keeken 
29 nov – 5 Z, Castricum aan Zee  – Mark Res 
15 jan – 1 tp, Heemskerker Noordbroek – H. Schekkerman, Aaron Meijer 
18 jan – 3 tp, Limmerpolder – Hans Groot 
20 t/m 22 jan – 8 tp, Castricummerpolder – M. Res e.a. 
24 jan – 2400 N, Wijk aan Zee, tussen 10:00 en 12:00 – Erik Menkveld 
25 jan – 190 Z, Noordpier IJmuiden – H. Groot, Willem Olbers e.a. 
28 jan – 1 tp, Limmerpolder – G. Keijl  
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Indische Gans 

14 t/m 22 jan – 2 tp, Limmerpolder en Castricummerpolder – H. Groot e.a. 

Kleine Zwaan 

5 dec – 3 W, Castricummerpolder  – M. Res 
5 dec – 2 Z, Castricum aan Zee  – M. Res 
15 dec – 6 O, Geversduin, NHD Castricum  – Hubert Kivit 
6 t/m 25 jan – 2 ad tp, Castricummerpolder – Ruud Altenburg e.a. 

Wilde Zwaan 

In het Infiltratiegebied Castricum waren vanaf 11 november (7) overwin-
terende Wilde Zwanen aanwezig. Meestal werden slechts deelaantallen 
doorgegeven maar de totalen liepen op tot 10 op 29 nov, 16 op 10 dec, 22 
op 27 dec, 24 op 6 jan, 39 op 18 jan, 31 op 25 jan, en 27 op 29 jan. Een 
mooie winterpopulatie dus met minstens drie families met jongen, die 
foerageerden op de uitgebreide kranswiervegetaties en wortelstokken van 
riet. Buiten het infiltratiegebied waren er geen waarnemingen. 
 

 
 

Wilde Zwanen, Infiltratiegebied, 18-01-2017 Foto: Sjek Venhuis 

Mandarijneend 

11 nov t/m 26 jan  – max. 2 m en 1 vr tp, Karpervijver Bakkum – Tineke 
Ros. 

19 t/m 22 jan – 2 tp, Infiltratiegebied Castricum – Th. Baas, W. Olbers e.a. 



De Winterkoning 52 (2) 50 

Zwarte Zee-eend 

Wie bij ons over zee kijkt ziet bijna altijd Zwarte Zee-eenden vliegen, maar 
grote pleisterende groepen zijn iets uit de jaren ’80. In november en begin 
december verbleef echter een gestaag aangroeiende concentratie voor 
onze kust. Geregeld waren ’s ochtends ‘correctievluchten’ te zien van grote 
zwermen die met het getij waren afgedreven. Ze leken vooral te foera-
geren ten Z van Castricum aan Zee, op enkele km uit de kust. Tijdens een 
survey door Imares in mei 2016 waren hier geen bijzondere concentraties 
schelpdieren aangetroffen, maar na winterstormen spoelden begin januari 
massa’s kleine mosselen aan op het strand. Een door goede broedval in 
de zomer ontstane jonge mosselbank zou dus wel eens de aantrekkende 
voedselbron kunnen zijn geweest. De concentratie Zee-eenden nam toe 
van 50 op 6 nov tot 530 op 19 nov, 1500 op 26 nov en ca. 3500 op 3 en 11 
dec (H. Groot, G. Keijl, M. Res, H. Schekkerman). Daarna waren de vogels 
echter plotseling verdwenen. Op 28 jan werden er nog 500 tp gezien bij 
Egmond aan Zee (Dick Groenendijk). 
 

 
 

IJseend, vrouwtje, Noordpier, 16-12-’16             Foto: Hielke Boomsma 
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Grote Zee-eend 

Ook Grote Zee-eenden werden vanaf Castricum aan Zee meer gezien dan 
gebruikelijk: in totaal 363 op 24 dagen. Hoewel slechts twee zwemmende 
groepjes (van 4) werden gemeld wijst het parallelle aantalsverloop er op 
dat zich tussen de vele pleisterende Zwarte Zee-eenden ook tientallen 
Grote bevonden: maximaal 7 per dag in begin nov, toenemend tot 34 op 
22 nov, 67 op 1 dec, 77 op 11 dec en daarna sterk terugvallend. Op 13 en 
19 nov pleisterden respectievelijk 3 en 1 vogels bij de Noordpier. 

IJseend 

In de vorige aflevering meldde ik nog dat IJseend een zeldzaamheid dreigt 
te worden. Op Hollandse zeetrekposten worden ze sinds midden jaren ‘90 
steeds minder gezien, en de winterpopulatie in de Oostzee is sindsdien 
gekelderd van 4.6 miljoen naar 1.6 miljoen vogels. Des te opvallender was 
het grote aantal waarnemingen in de verslagperiode, dat herinnert aan het 
voorkomen in de jaren ‘80. In november werden op 3, in december op 4 en 
in januari op 3 dagen in totaal 16 langsvliegende IJseenden gezien bij 
Castricum aan Zee, Egmond aan Zee en de Noordpier. Ook waren er twee 
of drie (eerste twee dezelfde?) pleisteraars: 
 

8 nov 1 1kj tp, Doornvlak, NHD Bakkum – Zelma van het Kaar 
13 t/m 29 nov – 1 vr 1kj tp, Hoefijzermeer – Tim van der Meer e.v.a. 
17 t/m 19 dec – 1 vr tp, Noordpier IJmuiden – W. Olbers, H. Boomsma e.a. 

Grote Zaagbek 

De grootste aantallen gemeld op het Hoefijzermeer, dat fungeert als slaap-
plaats voor Grote Zaagbekken, waren 22 op 25 nov (H. Schekkerman) en 
40 op 27 dec (G.B. Kortleve). 

Nonnetje 

5 dec – 4 vr N, Castricum aan Zee  – M. Res. Tijdens korte vorstinval. 
19 jan - 1 vr tp, Noordpier IJmuiden – Bernadette Balten 
22 t/m 28 jan – 1 vr tp, Castricummerpolder – Cees de Vries e.a. 

Roodkeelduiker 

In november en december zaten weer veel Roodkeelduikers voor onze 
kust. Bij zeetrektellingen werden er in de eerste ochtenduren geregeld 
honderden gezien, meestal zuidwaartse correctievluchten van vogels die 
’s nachts met de stroom waren afgedreven.  In januari waren de aantallen 
kleiner.  
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Maxima: 
26 nov – 400 Z, Castricum aan Zee  – M. Res, H. Groot 
1 dec – 80 tp en 387 Z, Castricum aan Zee  – M. Res, H. Schekkerman 
18 dec – 73 tp, strand Heemskerk – H. Schekkerman 
19 dec – 200 tp en 536 Z, Castricum aan Zee  – M. Res 
 

Parelduiker 
Naast 7 overzee vliegende vogels (2 in nov, 2 in dec, en 3 in jan) waren er 
de volgende waarnemingen: 
8 jan – 1 tp, Noordpier IJmuiden – Auke Jansen 
28 jan – 1 2kj tp, Noordpier IJmuiden – Henk Levering, Jos Vroege e.a. 

IJsduiker 

19 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – Hans Groot. “Op 500 m. Enorme 
duiker met ver uitstekende poten, trage vleugelslag, steil voorhoofd en 
platte kruin, en onderbroken kraag.” 

Noordse Stormvogel 

3 jan – 1 N, Castricum aan Zee – H. Groot, H. Schekkerman 
4 jan – 1 N, Castricum aan Zee  – M. Res 

Roodhalsfuut 

26 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – M. Res, H. Groot 

Geoorde Fuut 

2 t/m 25 nov – 1 tp, Hoefijzermeer, NHD Castricum – P. Lechleitner e.v.a. 

Kuifduiker 

19 nov – 2 Z, Noordpier IJmuiden – Ruben & Jochem Drost 
26 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – M. Res, H. Groot 
18 t/m 31 jan, 1 tp, Noordpier IJmuiden – I. vd Brugge e.a. 

Zwarte Ibis 

26 nov t/m 5 dec – 1 tp, Heemskerker Noordbroek en Castricummerpolder 
– R. Altenburg e.a. De vogel was hier niet dagelijks aanwezig. 

11 dec – 1 tp, Uitgeestermeer, Uitgeest – R. Altenburg. Op zijn geregelde 
rustplek bij de Zwaansmeer.  

Lepelaar 

Pas de 3e t/m 5e januari-waarnemingen in werkgebied (na 2012 en 2015): 
8 t/m 9 jan – 1 tp, Vennewaterspolder – Pascal Stroeken, Dick Dekker 
20 jan – 2 ZW, strand Wijk aan Zee – A. Meijer 
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22 t/m 25 jan – Castricummerpolder en Heemskerker Noordbroek – O. van 
Keeken e.a. 

Roerdomp 

5 nov t/m 28 jan – 1, tussen 24 nov en 15 jan 2 tp, Infiltratiegebied 
Castricum 

Grote Zilverreiger 

19 dec – 43 op slaapplaats, starteiland Alkmaardermeer – Arend de Jong, 
Renie van der Werf en Marian van Leeuwen 

22 jan – 7 tp, Groote Ven, Castricummerpolder – Hielke Boomsma 

Kleine Zilverreiger 

22 nov – 1 Z, Castricum aan Zee – Arend de Jong 
8 jan – 1 tp, Limmerpolder – Marcel Verhaart 
27 t/m 31 jan – 1tp, W-Limmerpolder en Vennewaterspolder – W. Olbers 

Jan-van-gent 

26 dec – 283 Z in 2 uren, Castricum aan Zee – M. Res. Bij harde 
westenwind (7B), maar dan nog zijn dergelijke aantallen doorgaans 
beperkt tot de herfstmaanden. De volgende ochtend passeerde geen 
enkele gent meer. 

Kuifaalscholver 

3 t/m 5 nov – 1 juv tp, Noordpier IJmuiden – W. Olbers e.a. 
27 nov – 1 juv tp, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
7 jan – 1 ovv, strand Heemskerk – A. Jansen 
9 t/m 29 jan – max. 2 tp, Noordpier IJmuiden – A. Meijer e.a. 

Zeearend 

25 nov – 1 onv Z, Infiltratiegebieden Castricum en Kieftenvlak – Henk 
Levering, Sven Pekel. Deze doortrekker werd op zijn tocht waargenomen 
van Bergen aan Zee tot aan Wassenaar! 

Bruine Kiekendief 

13 nov – 1 man, Infiltratiegebied Castricum – G. Capaan. Late 
waarneming. 

Blauwe Kiekendief 

Net als het najaar leverde deze winter t.o.v. recente jaren weer eens wat 
meer Blauwe Kieken op in het duin: 8 in nov, 5 in dec en 3 in jan. Hierbij 
waren ook enkele grijze mannetjes, die bij ons schaars zijn (12 nov ad, 16 
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en 27 dec 2kj). Buiten het duin werden eenmalig vogels gezien in de 
Dorregeesterpolder en de Oude Venne bij Uitgeest en in de Heemskerker 
Noordbroek, en meerdere malen in de polder achter Bakkum-Noord (eind 
dec-eind jan). 

Rode Wouw 

16 jan – 1 Z, Vogelduin en Infiltratiegebied Castricum – Freek Kalsbeek, 
Elly Rozemeijer, Hielke Boomsma, René Hoogenboom 

Ruigpootbuizerd 

11 nov - 1 jagend, Zuidernollen, NHD Castricum – L. Knijnsberg, H. 
Levering, C.S. Roselaar.  

Slechtvalk 

53 Waarnemingen uit de hele periode en het hele werkgebied. Maximum 3 
over Limmerpolder-W op 2 jan (Hans Stapersma). 

Kemphaan 

De vaste wintergroep in de Heemskerker Noordbroek omvatte deze 
periode maximaal 26 vogels (22 jan, R. Altenburg, O. van Keeken), en 
bleef ook na het invallen van de vorst aanwezig. 

Bokje 

Er waren 13 waarnemingen van Bokjes in het NHD, met maxima van 5 op 
19 nov (H. Groot) en 9 op 7 dec (L. Knijnsberg). Meldingen buiten het 
NHD: 
7 dec – 1 tp, Groote Ven, Castricummerpolder – M. van Leeuwen 
26 jan – 1 tp, Limmerpolder – Niek Oldenburg 
26 jan – 1 tp, Dorregeesterpolder – H. Boomsma, R. Hoogenboom, W. 
Olbers 

Wulp 

4 nov – 330 rustend, schoonwatervallei Limmen – H. Schekkerman 
1 dec – 110 foeragerend, Castricummerpolder en Groote Ven – C. de 

Vries 
26 t/m 27 jan – 50 tp, Limmerpolder – R. Altenburg, R. Baars 

Grutto 

Pas de tweede januariwaarneming ooit in werkgebied (de vorige in 1985): 
4 jan – 1 tp, Waterberging Noorderveld – Aaron Meijer 

Groenpootruiter 
11 nov – 1 tp, Heemskerker Noordbroekpolder – R. Altenburg. 
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Witgat 

Bij vorst komen Witgatjes uit hun stiekeme overwinteringsplekjes, bij ons of 
elders, te voorschijn. In nov werden 2 vogels gemeld, in dec 1, in de eerste 
helft van jan 5 (waaronder 3 in de Leenscheuterwei, NHD Heemskerk), en 
vanaf 17 jan, toen het koud werd, ineens 12.  

Rosse Franjepoot 

19 nov – 1 Z + 1 tp, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
24 nov – 1 N, Castricum aan Zee  – G. Keijl 

Kleine Alk 

3 t/m 4 nov – 1tp, Noordpier IJmuiden – D. Bregman, A. Meijer, W. Olbers 
5 nov – 1 Z + 1 tp, Castricum aan Zee  – Lonnie Bregman e.a.  
6 nov – 2 N + 1 tp, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
17 nov – 3 Z, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
29 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – M. Res 
3 dec – 1 Z, Castricum aan Zee  – H. Schekkerman 

Alk/Zeekoet 

Talrijk op zee in nov-dec; in jan veel minder. Grootste aantallen: 
5 nov – 937 N in 2 uren, Castricum aan Zee  – H. Schekkerman e.a. 
8 dec – 813 Z, 44 tp in 1 uur, Castricum aan Zee – G. Keijl. Hiervan 491 

Zeekoeten en 0 Alken. 
27 dec – 10 Z en 565 N in 2 uren, Castricum aan Zee – H. Groot  

Kleine Jager 

4 nov – 1 ad N, Castricum aan Zee  – H. Schekkerman 
12 nov – 1 N, Castricum aan Zee  – G. Keijl 

Middelste Jager 

17 nov – 1 N, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
19 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
3 jan – 1 2kj Z en N, Castricum aan Zee – H. Groot, H. Schekkerman 
4 jan – 1 2kj Z, Castricum aan Zee  – M. Res 

Grote Jager 

6 nov – 1 Z, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
18 nov – 1 juv N, Castricum aan Zee  – H. Schekkerman 
19 nov – 1 N, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
1 dec - 1 juv Z, Castricum aan Zee  – M. Res, H. Schekkerman 
3 jan – 1 juv N, Castricum aan Zee – H. Groot, H. Schekkerman 
21 jan – 1 N, Castricum aan Zee  – G. Keijl 
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Drieteenmeeuw 

26 dec – 838 Z, 242 N in 2 uren, Castricum aan Zee – M. Res. Bij W7. 
4 jan – 650 Z, 1400 N in 1.5 uren, Castricum aan Zee  – M. Res. Bij 

WNW7. 

Pontische Meeuw 

Eén reden dat in deze verslagperiode maar liefst 65 waarnemingen van 
Pontische Meeuwen werden doorgegeven is wellicht dat waarnemers 
waren geïnspireerd (en geïnstrueerd) door de lezing en excursie door 
Ruud Altenburg. Een minstens zo belangrijke rol speelden echter de 
winterstormen die in januari zorgden voor een voedselbonanza van 
aanspoelende mestheften en zeesterren op het strand. Werden in nov en 
dec nog vooral enkelingen en tweetallen gezien, vanaf ca. 10 jan werden 
alleen al tussen de Noordpier en Wijk aan Zee geregeld meer dan 4-5 
Pontische Meeuwen gemeld, met maxima van 10 op 13 jan en 30 op 24 
jan. Meldingen van andere strandtrajecten suggereren dat er toen 
meerdere tientallen tot misschien wel 50 verbleven tussen Egmond en de 
pier. De leeftijdverdeling van de gemelde vogels was ca. 55% 1e winter, 
20% 2e winter, 5% 3e winter en 20% adult (N=57). Minstens drie vogels 
droegen kleurringen, uit Nederland, Duitsland, en Tsjechië. Weg van het 
strand werden slechts enkele ‘Ponten’ gezien: 
6 jan – 1 3kj tp, Beverwijk – R. Altenburg 
22 jan – 1 tp, Uitgeestermeer, Uitgeest – Kees de Jager 
26 jan – 1 2kj tp, Uitgeestermeer, Uitgeest – R. Altenburg 
27 jan – 1 ad tp, Uitgeestermeer, Uitgeest – K. de Jager 

Geelpootmeeuw 

Ook Geelpootmeeuwen werden geregeld gemeld op het strand, zij het dat 
de aantallen, zoals gewoonlijk in de winter, wat kleiner waren dan bij 
Pontische Meeuw. Ze zijn trouwens ook wat lastiger tussen de Zilvers uit 
uit te pikken. 
16 nov – 1 ad tp, strand t.h.v. NHD Egmond – Peter Zwitser 
23 nov – 1 1kj tp, Egmond aan Zee – Koert Scholten 
5 t/m 29 jan – minstens 4 (1 ad, 2 1e en 1 2e winter), Noordpier en strand 

Wijk aan Zee – R. Altenburg e.a. 

Grote Burgemeester 

Het leek aanvankelijk geen burgemeesterrijke winter te worden, met pas 
op 1 jan een melding op het strand bij Wijk aan Zee, van een 2e 
wintervogel die ook al op 29 okt bij Castricum was gezien (Leon Edelaar). 
De stormen die begin januari zo veel meeuwenvoer op het strand 
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deponeerden voerden echter ook burgemeesters mee uit het noordwesten. 
Op basis van foto’s werden minstens vier verschillende Grote Burge-
meesters gezien, twee 1e en twee 2e winters (analyse R. Altenburg). Door 
de grote variatie in verenkleed waren de individuen goed herkenbaar. Alle 
50 meldingen kwamen van het strand en driekwart van de Noordpier tot 
Wijk aan Zee. Op de overige strandtrajecten werd veel minder intensief 
gekeken en zijn wellicht nog exemplaren gemist. Ook elders langs de 
Nederlandse kust waren uitzonderlijk veel Grote (en Kleine) Burge-
meesters aanwezig. Tussen 15 en 29 januari werd bij de Noordpier ook 
een 1e winter hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw gezien. 

Kleine Burgemeester 

Van 23 dec t/m 7 jan liet een 1e winter Kleine Burgemeester zich vaak 
’s ochtends mooi foeragerend bekijken op graslandjes bij De Patatoloog 
langs de Beverwijkerstraatweg (Sven Pekel e.v.a.). Later op de dag 
verbleef deze vogel meestal elders – misschien in Heemskerk? Vanaf 6 
jan doken in de meeuwengroepen op het strand drie andere Kleine 
Burgemeesters op, twee 1e winters en een 2e (R. Altenburg). Dit leverde 
maar liefst 119 meldingen op, allemaal tussen Noordpier en Wijk aan Zee, 
op de allereerste na (6 jan Castricum aan Zee, H. Schekkerman). 
 

 
 

Grote Burgemeester, lichtgekleurde 2e winter, met Zilvermeeuwen 
Strand Heemskerk, 06-01-2017 Foto: Hans Schekkerman 
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Grote Burgemeester, donkere 1e winter, 
strand Noordpier, 25 jan 2017  Foto: Rutger Rotscheid 

 
 

Kleine Burgemeester, 1e winter, Noordpier, 26 jan 2017 
Een fijn gebouwd en getekend exemplaar                                     Foto: Aaron Meijer 



De Winterkoning 52 (2) 59 

Er heeft zich in de afgelopen decennia een opvallende verschuiving 
voorgedaan in het relatieve voorkomen van Grote en Kleine Burge-
meesters. In de jaren ’80 waren Grote Burgemeesters aanzienlijk talrijker 
dan de toen echt zeldzame Kleine. Sindsdien zijn Grote schaarser 
geworden en Kleine juist talrijker. In de meest recente (ca. 5) winters 
werden echter ook weer meer Grote Burgemeesters gezien, en was de 
verdeling min of meer in evenwicht. Ook het seizoensvoorkomen van de 
twee soorten komt sterk overeen, al verschijnen Grote Burgemeesters iets 
vroeger in het najaar op onze kust, en tekent zich bij Kleine wat duidelijker 
enige doortrek af in maart-april (zie figuur). 

Figuur. Grote- en Kleine Burgemeester, seizoenspatroon in onze regio o.b.v 
waarneming.nl (1980-2016). 

Holenduif 

Enkele voor onze regio nogal grote groepen Holenduiven werden gezien: 
22 nov – 150 tp, Broekakkers, Egmond-Binnen – C.S. Roselaar 
2 jan – 60 tp, Vennewaterspolder, Egmond-Binnen – C.S. Roselaar 
30 dec – 28 tp, Heemstederweg, Castricummerpolder – H. Schekkerman 

Velduil 

3 nov – 1 tp, Dorregeesterpolder, Uitgeest – D. Bregman 
5 nov – 4 tp, Reservaat-West, NHD Castricum – L. Bregman, H. 

Schekkerman, H. Groot. Vier rustende vogels bij elkaar, een 
bijzonderheid in het duin! 
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Ransuil 

Roestplaatsen van Ransuilen werden gemeld op twee plekken in 
Heemskerk (met maximaal respectievelijk 14 en 3 vogels) en één in 
Castricum (2 vogels). Wie vindt meer roestplaatsen in de overige dorpen? 

IJsvogel 

Het is dat ze zo mooi zijn, maar IJsvogels worden haast te algemeen om 
hier nog te vermelden. Er werden liefst 129 waarnemingen ingevoerd, van 
tientallen plekken. Opvallend is wel dat uit de laatste week van januari, 
toen de vorst even doorzette, nog maar 5 meldingen kwamen. Zien we hier 
het decimerende effect van vorst op de ijsvogel-populatie in werking?   

Halsbandparkiet 

In de vorige aflevering stelde ik de vraag waar zich de slaapplaats(en) van 
de Heemskerker en Castricummer Halsbandparkieten bevindt. Bert 
Regensburg uit Voorschoten (!) meldde al in winter 2014/15 een slaap-
plaats te hebben gevonden tussen de Beneluxlaan en de Luxemburglaan 
in Heemskerk, met toen maximaal 110, en in 2015/16 vele tientallen 
vogels. Op 29 dec 2016 trof hij 55 slapers aan bij de ZW-hoek van De 
Weid in Heemskerk. Er zijn dus slaapplaatsen in onze regio. Wie wil er tijd 
in steken om dit beter te volgen? 

Groene Specht 

23 Waarnemingen, de meeste uit Castricum en NHD terreinen Castricum 
en Bakkum, maar ook uit De Krim (NHD Egmond), Heemskerkerduin, 
Heemskerk en Limmen.  

Kleine Bonte Specht 

30 nov – 1 vr, Karpervijver, NHD Bakkum – D. Groenendijk  

Klapekster 

3 okt t/m 24 jan – 1 tp, NHD Castricum-Heemskerk. Eén vogel werd op de 
vinkenbaan gevangen op 20 okt en 3 nov, een tweede, ongeringde, op 10 
nov. Waarnemingen duiden er echter niet op dat in het grote activiteits-
gebied, van de vinkenbaan zuidwaarts tot aan de Leenscheuterwei, meer 
dan 1 Klapekster aanwezig was. 
17 dec – 1 tp, Reggers, NHD Egmond – Bart Korf. Toch 2e overwinteraar? 
4 jan – 1 tp, Doornduijn, Bakkum – T. van der Meer 

Pestvogel 

De doortrek die eind oktober plaatsvond door het duin zette in de eerste 
week van november nog door met in totaal 55 vogels langs de vinkenbaan 
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(waarvan 41 op 3 nov), en 16 elders (waarvan 12 op 4 nov). Daarna was 
het echter voorbij; tot een grote invasie kwam het niet. Er werden slechts 
enkele verblijvende Pestvogels opgemerkt: 
7 nov – 7 tp, Koepelduin, NHD Bakkum – P. Zwitser 
11 nov – 1 tp, Walstro, Castricum – W. Olbers 
11 nov – 2 tp, Mient, Castricum – Hans Kuperus 

Kuifmees 

Tien waarnemingen, uit de hele periode en uit de NHD-terreinen Egmond, 
Bakkum, Castricum en Heemskerk (Groote Vlak).  

Buidelmees 

Op 1 nov werden twee jonge mannetjes Buidelmees geringd op de vinken-
baan. Twee dagen later werden beide vogels gefotografeerd en hun ring 
afgelezen in een natuurontwikkelingsgebied bij Delfgauw (ZH)! 

Baardmannetje 

3 nov – 2 tp, Dorregeesterpolder, Uitgeest – D. Bregman 
22 jan – 6 tp, Dorregeesterpolder, Uitgeest – Dirk van Maurik 

Strandleeuwerik 

Er waren slechts 2 waarnemingen dit najaar. Na eentje in okt: 
24 nov – 3 N, Castricum aan Zee – G. Keijl 

Kleine Karekiet 

24 nov – 1 vangst, vinkenbaan. Uitzonderlijk laat! 

Tjiftjaf 

In november werden nog 8 Tjiftjaffen gemeld uit het veld (en werden er 
nog 26 gevangen op de vinkenbaan), in december 1 (2 vb) en in januari 3 
(2 vb). Er waren deze winter geen meldingen van overwinterende Zwart-
koppen. 

Siberische Tjiftjaf 

7 nov – 1 vangst, vinkenbaan 

Pallas’ Boszanger 

Het toch al goede najaar 2016 voor Siberische loofzangers kreeg nog een 
staartje met vangsten (vinkenbaan) van Pallas’ Boszangers op 8 en 21 nov 

Vuurgoudhaan 

In november-januari respectievelijk 8, 6 en 9 waarnemingen (3x2, overige 
1 vogel), meest in het binnenduin, in Castricum, Heemskerk en Beverwijk. 
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Zwarte Roodstaart 

6 jan – 1 vr tp, IJmuiden, havens en sluizen – A. Meijer 
14 jan – 1 tp, IJmuiden – hoogovens e.o. – Nico Godfriedt, P. van Franeker 

Grote Gele Kwikstaart 

41 meldingen; 23 uit nov, 13 uit dec en 5 uit jan. Anders dan in de trektijd 
werden er meer Grote Gele Kwikstaarten gemeld uit de dorpen (Castricum, 
Limmen, Uitgeest, Beverwijk, Egmond aan Zee) en de polders dan uit het 
duin. Er werden maximaal 3 vogels bijeen gezien (25 nov, Limmen – D. 
Groenendijk). 

Grote Pieper 

8 nov – 1 tp, vinkenbaan. Een late najaarstrekker. 

Waterpieper 

11 nov – 1 Z Castricum aan Zee – H. Schekkerman 
19 nov – 1 tp, De Oude Venne, Uitgeest – R. Altenburg 
27 nov – 1 tp, Heemskerker Noordbroek – H. Schekkerman 
27 nov – 1 tp, Dorregeesterpolder, Uitgeest – H. Schekkerman 
5 dec – 1 tp, Heemskerker Noordbroek – M. Res 
20 jan – 1 tp, Leenscheuterwei, NHD Heemskerk – D. Groenendijk 

Barmsijs 

In totaal werden 348 barmsijzen gemeld deze periode, waaronder 307 
Grote en 23 Kleine. Ze zaten geregeld in gemengde groepjes, wat 
overeenkomt met bevindingen op de vinkenbaan in het najaar. De grootste 
groepen werden gemeld begin december (70) en in januari (30-40), aan de 
oostrand van Castricum en in Uitgeest (M. Res, R. Altenburg e.a.). 

Frater 

Bizar: dit hele najaar maar één waarneming van deze vroeger zo gewone 
soort. Nu ze zo schaars zijn geworden is bij meldingen een korte 
toelichting op de waarneming op zijn plaats.  
4 nov – 13 Z, zeereep Koepelduin, NHD Bakkum – P. Zwitser 

Kruisbek 

9 nov – 2 ovv, NHD terrein Bakkum – P. Mol, Arie Dekker 
30 nov – 3 ovv, Castricum – Remco Oosterlaar 
20 jan – 1 roepend, Groote Vlak, NHD Heemskerk – Bernadette Balten  

Geelgors 

Afgezien van twee trekwaarnemingen op de vinkenbaan op 3 en 10 nov: 
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8 t/m 16 jan – 9 tp, Krengenbos, Castricum – H. Boomsma, R. 
Hoogenboom e.a. Dit wintergroepje foerageerde op een bollenveld 
langs de Korendijk en rustte in het hakhoutgedeelte van het 
Krengenbos. Een overeenkomst met andere plekken waar in 
recente winters Geelgorzen pleisterden (Heemskerkerduin, 
Egmond-Binnen) was de aanwezigheid van hoog braamstruweel 
waar de vogels zich veilig in konden verschuilen. 

22 jan – 1 Heemstederweg, Castricummerpolder – O. van Keeken 

IJsgors 

7 nov – 1 Z, vinkenbaan 
11 nov – 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – H. Schekkerman 
12 nov – 2 Z 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – H. Groot, H. Schekkerman, 

M. Res 
26 nov – 1 ovv, Noordpier IJmuiden – Rick Middelbos 
 

Sneeuwgors 
Tussen 3 en 28 nov werden 8 Sneeuwgorzen gevangen en 4 
waargenomen op de vinkenbaan. Daarnaast vlogen tot 3 dec in totaal 11 
vogels langs de zeetrekpost van Castricum aan Zee. Op 28 jan zaten er 
hier 3 op het strand.  
 
Lezingen & Excursies, 2e kwartaal 2017 
 Commissie Lezingen & Excursies 
 
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde 
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’). 
 
Adviezen: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de 
L&E-cie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. Aan-
melding is eenvoudig, zie VWG-website. Sommige excursies vergen een 
flinke wandeling: men kan altijd op een mooi plekje wachten op de groep. 

Zondag 9 april: Dagexcursie naar de Waverhoek en Groene Jonker, 
vooraf de lepelaarkolonie Haarlemmerliede. 

Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterkant station Castricum: 08:00 uur tot ca. 16:00 uur.  
Flinke wandeling. 

Woensdag 12 april: Algemene Ledenvergadering. 

Locatie: Dorpshuis “De Kern”, Overtoom 15, 1901 EW Castricum.  
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Aanvang: 20:00 uur.  
Na de pauze: Wim Tijsen van LNH over het monitoren van weidevogels. 

Zaterdag 6 mei: Excursie Polder IJdoorn en Kinseldam 
(Zwartkopmeeuwen).  

Excursieleider: Dick Dekker. 
Vertrek achterkant station Castricum: 06:30 tot ca. 12:00 uur. 

Vrijdag 12 t/m zondag 14 mei: Weekendexcursie naar Ooij in de 
Gelderse Poort. 

Excursieleider: Hans Stapersma. 
Deze excursie is volgeboekt, deelnemers zijn geïnformeerd. 

Zaterdag 27 mei: Dagexcursie Dwingelderveld, Auken bij Steenwijk en 
polder Wetering-Oost bij Blokzijl. 

Excursieleider: Kees Roselaar.  
Vertrek achterkant station Castricum: 07:00 uur tot ca. 18:00 uur. 
Mocht er in de Wetering-Oost b.v. Porseleinhoen, Klein- en/of Kleinst 
Waterhoen gemeld zijn zouden we, of een deel van de deelnemers, langer 
kunnen blijven. Neem daarom extra brood mee. Flinke wandeling. 

Zondag 11 juni: Ochtendexcursie naar Het Zwanenwater. 

Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek achterkant station Castricum: 07:00 uur tot ca. 13:00 uur. 
Flinke wandeling. 

Juni of Juli: Ad hoc avondexcursie Nachtzwaluwen. 

Excursieleider: nog niet bekend. 
Zodra Nachtzwaluwen worden gemeld, en de omstandigheden gunstig 
zijn, wordt het bekend gemaakt via de VWG e-mailkring. 

Zo 10 t/m zo 17 sept: Weekexcursie naar Falsterbo. 

Excursieleider: Kees Roselaar 
Aanmeldingstermijn is 31 maart gesloten, deelnemers krijgen bericht.  

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

Augustus: ad hoc avondexcursie naar ondergelopen bollenlandjes. 
Za 9 sept: Excursie naar o.a. de Nollen van Abbestede en Mariëndal. 

 
Nieuwe (jeugd)leden 
Als nieuw lid heeft zich aangemeld: 
Hielke Boomsma Belle van Zuylenlaan 11 1902 PK Castricum 


