Verslag “Rondje Texel”, 11-03-2017
Joop Zuiderwijk
De Slufter (1)
We beginnen de dag met het noordelijkste deel van dit bijzondere natuurgebied te bereiken via de Oorsprongweg waar we ook onze eerste waarnemingen doen. Bij een geploegde akker horen en zien we wel zo’n tiental
Veldleeuweriken zowel op de grond als opvliegend. Er lopen ook twee
prachtige Fazantenhanen rond en twee achter elkaar rennende Hazen.
Tussentijds 4 overvliegende Wulpen, 3 Holenduiven en 3 Witte Kwikstaarten. Na de auto’s bij de duinenrij geparkeerd te hebben brengt een
stijl omhoog lopend stenen pad ons naar het uitzichtplateau. Een uitstekende plek om te verblijven met zitbank en een breed muurtje om je
spullen op te leggen en lekker beschut door het duin in de rug. Het uitzicht
is grandioos over dit deel van het natuurreservaat waar als bij eb het water
in de Slufter zich terugtrekt veel water achterblijft in de vorm van duinplassen met vooraan een vrij grote en verderop wat kleinere. En daarop
veel vogels en soorten waarvoor we toch gekomen zijn. Achteraan in de
grote plas een groep van ca. 120 Goudplevieren en veel soorten verspreid
zwemmend of in groepjes. Het aanbod is groot; Grutto’s (20), Smienten
(100), Pijlstaarten (2 op het water/6 overvliegend), 8 foeragerende Rotganzen, Bergeenden (10), Tureluurs (10). Verder meerdere Kok- en
Zilvermeeuwen, een koppeltje van 4 overvliegende Aalscholvers, ca. 50
Scholeksters, enkele Bonte Strandlopers, 3 Brilduikers, een Kleine Zilverreiger verder op in het veld en 2 Wulpen. De zang wordt gehoord van de
Heggenmus en het Winterkoninkje. En tot slot: de topper van een dichtbij
aan ons voorbijvliegende Blauwe Kiekendief.
De Slufter (2)
Het volgende doel is het zuidelijke deel, de vlakte en kwelder die bij vloed
gedeeltelijk onder water komt te staan. Op de plaats van bestemming
nemen we niet het pad naar het uitzichtpunt (bij het restaurant) maar
vanwege de drukte een toegang iets verderop waar ook geparkeerd kan
worden. Ook hier een stijl pad over het duin naar boven met dito afdaling
en vervolgens over een met stenen bestrate dijk langszij de kwelder
richting zee. Door het grote gat in de laatste duinenrij en dan ligt de grote
kale vlakte voor je. Het is eb en de vlakte ligt er droog bij. Maar doorlopen
tot de vloedlijn is er niet bij want gemarkeerde paaltjes geven aan dat je
niet verder mag en natuurlijk houden gedisciplineerde vogelaars zich hier
aan(?). De telescopen bewijzen weer hun nut vooral voor de kleinere
soorten want de meeste vogels zitten toch wel op afstand. En er valt
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genoeg te zien. Ongeveer 200 Scholeksters altijd opvallend door hun
zwart/witte verenkleed en felrode snavel en poten, 20 Bergeenden
eveneens opvallend door hun veel kleurigheid, 15 Grote Mantelmeeuwen
en 14 Kleine Mantelmeeuwen, 15 Strandleeuweriken (!), 19 Bontbekplevieren, Bonte Strandloper (1), Stormmeeuw (1), 1 Eidereend. En verder
nog (niet onbelangrijk) twee Slechtvalken waarvan een rustend op een
paal. Voorwaar geen slechte score. Het is inmiddels lunchtijd geworden en
we besluiten hiervoor terug te gaan naar het uitzichtpunt waar we
voldoende tijd nemen om nieuwe energie op te doen na deze toch wel
pittige wandeling. En dat op zo’n plek!!
De Waddenkust
Door de Polder Eijerland - met een overvliegende Buizerd en een jagende
Torenvalk - naar de Waddenkust. Bij De Cocksdorp in de polder ca.100
Kolganzen en 300 Brandganzen en een jagende Bruine Kiekendief. Bij de
Polder het Noorden komen we op de weg langs de zeedijk (Lancasterweg)
die ook wel de “vogel boulevard” genoemd wordt door zijn plassen waarop
doorgaans afhankelijk van de tijd in het jaar veel soorten te zien zijn. En
dan aan de andere kant de zeedijk met uitzicht op de Waddenzee. Op
enkele plaatsen kan men zelfs via een oprit/afrit (bypass) met de auto tot
boven op de dijk rijden; op andere plekken ga je met een trap naar boven.
Het is laagwater en de meeste vogels zitten ver weg op het wad.
Bergeenden zijn er altijd wel en zo’n 200 Wulpen. Ook een grote groep
rustende Eidereenden, zo te zien hoofdzakelijk mannen. Ergens ook 2
Kleine Mantelmeeuwen en 2 Middelste Zaagbekken. Een van de plassen
langs de weg met de welluidende naam “Wagejot” levert ons nog niet
eerder geziene soorten op zoals 2 Wintertalingen, 1 Blauwe Reiger en
maar liefst 70 Kluten. Werkelijk een feest deze fraaie en elegante vogels te
zien te krijgen. Deze plas is ook bekend als grootste broedkolonie van de
Grote Stern. Daar is het nu nog te vroeg voor tot begin april ongeveer. Dan
zullen ze hun plek zeker weer innemen. Maar dan hebben we het wel over
duizenden. En dat geldt ook voor het nabij gelegen Utopia. Van veel
binnendijkse plassen wordt vaak aangenomen dat deze door
dijkdoorbraken ontstaan zijn. Van het Wagejot is dit niet het geval. In de
1977 werd bij dijkverzwaring een nieuw stuk dijk aangelegd waarbij de
bocht in de oude dijk werd afgesneden. De plas was oorspronkelijk dus
een stukje Waddenzee - 1100 m. lang en 175 m. op het breedste stuk - ligt
nu ingeklemd tussen de oude- en de nieuwe dijk. Door kwel en regenval is
het water brak. Verderop in het binnenland veel Rotganzen, naar schatting
ongeveer 800 stuks. Op een andere plas Ottersaat (ook ontstaan door
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dijkverlegging) treffen we nog 50 Wintertalingen en 4 Slobeenden aan. Na
al deze waarnemingen gaat het verder richting Oudeschild, het leuke
dorpje met haven en aantrekkelijke visrestaurants. Echter de hoop op een
lekkerbekje vervliegt door de melding dat in Waal en Burg een Grote
Burgemeester gespot is en bij de oprechte vogelaar gaat een vogel nu
eenmaal voor een visje….
Waal en Burg
Als we hier aankomen hoeven we niet te zoeken. De vogel zit op nog geen
vijftig meter vanaf de weg in het weiland en trekt zich van het voorbij
rijdende verkeer niets aan. Als hij/zij vindt dat we voldoende tijd hebben
gekregen hem/haar te bekijken vliegt het beest weg en gaat verderop in de
bocht van de weg verder met niets doen. Wij blijven nog even rondneuzen
en ontdekken in de omgeving nog 50 Kolganzen, ca. 200 Brandganzen en
3 Goudplevieren.
De Petten en Mokbaai
Aan de weg langs de noordkant van de baai stoppen we even bij het plasje
De Petten waar in het seizoen altijd veel vogels verbleven o.a. Grote
Sterns die hier ook broedden en veel Kokmeeuwen. Maar sinds enkele
jaren zijn de Grote Sterns hier verdwenen en verhuisd naar Wagejot/
Utopia. Wel een gemis voor De Petten. In de korte tijd dat we hier kijken
toch nog enkele mooie waarnemingen zoals 6 Pijlstaarten (M+V), 21 Bonte
Strandlopers, ongeveer 20 Tureluurs en 1 Graspieper. Rekening houdend
met de bootafvaart kunnen we niet te lang bij de Mokbaai blijven. Het is
nog steeds laag water en er zijn veel vogels op het droge gedeelte. Een
grote groep dicht op elkaar staande Wulpen (ca. 400), Scholeksters (200),
Goudplevieren (100), 25 Bonte Strandlopers, 1 overvliegende Lepelaar,
Tureluurs (50), tientallen Pijlstaarten en nog eens 2 Graspiepers.
Het is halfzes als we onze spullen inpakken en afrijden naar de boot voor
de oversteek waarmee een eind is gekomen aan een mooi “Rondje Texel”.
Met dank aan Arend en alle deelnemers en met name Marian die mij haar
waarnemingen voor dit verslag heeft verstrekt. Leve het digitale tijdperk.
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Excursie Groene Jonker, Wavershoek, 09-04-2017
Martine Kamminga
De één verguist het, de ander vindt het een wonder van praktisch vernuft:
Ikea. Wie heeft er niet iets van in zijn huis. Maar vlak achter dit woonwonder voltrekt zich al enkele jaren een ander wonder, en wel van
aanpassingsvermogen, met name van een kolonie Lepelaars. Ze zitten in
Haarlemmerliede, vlak bij de snelweg, in de bomen!
Op die zonnige zondagmorgen, we zijn met zijn elven, zien we wel 24
exemplaren. Enkele hebben al een nest, andere zijn nog met gras aan het
slepen. Vroeger was er een Reigerkolonie. Die is wat verder naar het
Westen opgeschoven met de komst van de Lepelaars, die blijkbaar
hebben ontdekt dat het, met de aanwezigheid van Vossen, handiger is om
in de bomen te gaan broeden. In één boom zitten er zelfs twee Lepelaars
met daar tussenin een Reiger. Verder horen en zien wij Putters, Vink,
Koolmees, Fitis, Zwartkop en Staartmees.
Om halftien komen we aan bij het Landje van Geijsel, waar inmiddels ook
een broodjestent is verrezen, waar vogelaars kunnen fourageren. Niet tot
ieders genoegen, want het doet wat afbreuk aan het natuurlijke van het
gebied, vooral als de uitbater de radio heeft aanstaan. Maar nu is het er
nog stil. Er zijn minder vogels dan verwacht. Met die warme dagen zijn er
al vele verder getrokken. We zien hoe een paar Pijlstaarten worden
weggejaagd door een Meerkoet, er zitten nog wat Bergeenden, wat
Grutto's, Wintertalingen, Tureluurs, een Kemphaan en bij de dijk een
Witgatje. Marian meent nog twee IJslandse Grutto's te zien en twee
Kieviten zijn in de lucht met elkaar aan het bakkeleien.
In Botshol, onze volgende stop, zetten we de stoelen en banken buiten en
houden we uitgebreid koffiepauze. Arend, onze excursieleider legt ons uit,
dat er petgaten gegraven zijn bij het gebied. De bagger is vlakbij de Waver
gedeponeerd. De Waver moet nu een natuurgebied worden zoals rond het
Naardermeer.
Er vliegt een Bruine Kiekendief over, en boven het water krijsen
Kokmeeuwen. In de bomen zingen Tjiftjaf en Heggenmus. Bij de ingang zit
een Boomkruiper. We zien het eerste Oranjetipje van het jaar. Die komt
graag op Vuilboom. Er groeit ook Galigaan, een zeldzame plantensoort.
Om die de ruimte te geven, is er veel Vuilboom weggehaald. Er moet ook
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een Cetti's Zanger zitten. Marian laat het geluid even horen vanaf haar
telefoon. Geen reactie. Maar net als wij weer verder willen, klinkt hij luid en
duidelijk uit de bosjes achter het botenhuis! Eén keer maar. Maar
onmiskenbaar.
Rond halftwaalf doen we de Waverhoek aan, onderdeel van de polder
Groot Mijdrecht. Een rijkdom aan vogels schettert en piept ons tegemoet.
Blauwborst! Grutto's, Tureluurs, Kluten, Slobeenden, Meerkoeten, Wintertaling, Kemphanen aan de kant, Visdief, Pijlstaart, Zomertaling, een
schreeuwend Waterralletje, twee Kleine Plevieren en een Rietzanger. We
zien zowaar een Blauwborst, een Rietgors en een Roodborsttapuit in één
boompje. Er zit een Kneu-achtig vogeltje in de verte. Maar hij gedraagt
zich meer als een Grauwe Klauwier, maar heeft niet zo'n maskertje. Later
zien we nog een Blauwborst op en neer kruipen in het riet. Bovenaan zingt
hij zijn liedje. Er moet ook Porseleinhoen zitten. Even denkt ondergetekende er een te horen. Zo'n typisch zweepslagje. Maar volgens één van
de andere vogelaars is het een vrouwtje Bergeend. Porseleinhoenders
roepen alleen in de schemering. Na nog een Groenpootruiter en een
Holenduif gespot te hebben, zoeken we de auto's op en verlaten enkelen
van ons de groep, omdat ze andere verplichtingen hebben deze middag.
Onze laatste stop is de Groene Jonker. Daar zien we de ene na de andere
Blauwborst! Bij elke excursie een wenssoort bij uitstek, nu worden we er
bijna blasé van. Maar wat is het een prachtig vogeltje. De echte diehards
onder ons gaan op zoek naar de Geoorde Fuut, die hier is gemeld. Maar
hij laat zich niet zien. Er moet altijd wat te wensen over blijven. Zo rond
een uur of vier houden we het voor gezien en gaan weer huiswaarts. Het
was een prachtige dag, en Arend weer een fantastische gids.

Excursie IJdoornpolder, 06-05-2017
Dick Dekker
Zaterdag 6 mei ‘s-morgens om 6.30 uur verzamelen bij het station in
Castricum en van daaruit naar de IJdoornpolder, even ten noorden van
Amsterdam. We waren met een klein groepje, het excursiebestuur, Marian,
Renie, Ronald en Bob de fotograaf en ikzelf als excursieleider - leider is
wat overdreven. Het was behoorlijk koud, bij aankomst was het bewolkt,
maar als je gelijk de Snor hoort voel het al wat warmer. In het ondiepe
water liepen wat steltlopers, waaronder Groenpootruiter en Watersnip en
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ook heel wat soorten eenden dobberden rond. In het riet zaten Kleine
Karekiet, Rietzanger en om ons heen vloog een stel Blauwborsten.
Verder was er aardig wat trek van Gier- en Boerenzwaluwen. In een slootje
stond een Grote Zilverreiger te vissen. Het poldertje is best de moeite
waard om er rond te kijken met de vele rietvogels en eenden. Nadat de
zon doorkwam werd het wat aangenamer. We reden naar de Uitdammerdijk om te zien of er nog Zwartkopmeeuwen broeden, maar helaas de
Hockelingsdam is behoorlijk begroeid geraakt, dus geen Zwartkopmeeuw
gezien. Wel Lepelaars die daar broeden en Kleine Mantelmeeuw. Voor ons
zwommen nog enkele Krooneenden. Aan de binnenkant van de dijk vlogen
langs het water meerdere Oeverlopers rond, ook zat er nog een Grasmus
te krassen in een struik. Na een uurtje rond te hebben gekeken reden we
naar de Volgermeerpolder, dat is niet wat ik ervan had verwacht, Bruine
Kiekendief, Dodaars en veel loslopende honden, meer was er niet te zien.
Het was ondertussen 12 uur we vonden het wel mooi zo voor de zaterdag.

Avondexcursie Landgoed Marquette, 08-05-2017
Joop Zuiderwijk
In het kader van de Nationale Vogelweek, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek, werd op 8 mei door
onze VWG deelgenomen met een avondwandeling over het fraaie en
bosrijke Landgoed Marquette, om hierbij de deelnemers enig inzicht te
geven over het herkennen van vogels welke ze mogelijk te zien zouden
krijgen tijdens deze wandeling. De regionale pers had ruim aandacht aan
dit project gegeven met het resultaat dat een groep van twintig personen
om 19.00 uur onder ideale omstandigheden - strak blauwe lucht en volop
zon - van start ging onder leiding van Jan Zweeris en Klaas Pelgrim.
De eerste vogel die toelichting behoefde was een langs de sloot bij het
parkeerterrein rennende Waterhoen; door sommige als Meerkoet
aangemerkt. Jan kon direct aan de bak. Ook de drie soorten ganzen in het
weiland – 2 Nijlganzen, 7 Canadese Ganzen en enkele Grauwe Ganzen
(met jongen) vroegen om een verdere uitleg. In de vijver verderop tussen
het landgoed en de huizen van wat ook wel ”de Goudkust” genoemd wordt
troffen we een Knobbelzwaan druk bezig een opdringerig Waterhoen uit
zijn territorium te verjagen. Een Canadese Gans stond vlakbij het nest van
een broedende Brandgans waarvan alleen het eivormige zwart/witte kopje
6
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zichtbaar was. Deze twee ganzen dicht bij elkaar; beter kon het niet om het
verschil tussen deze soorten aanschouwelijk te maken.
Het bos verder inlopend genoten we op een open plek van de prachtige
kleuren van omringende bomen en struiken in het strijklicht van de
avondzon zoals een forse Bruine Beuk, Eiken en andere loofbomen en
struiken o.a. Witte Meidoorn. Ook planten hadden onze aandacht. Overal
het wit van Fluitenkruid; paarse en witte Smeerwortel; Hyacinten (zowel
blauwe als witte); Look zonder Look waarvan Jan uitlegt hoe dit plantje aan
zijn naam komt (Ui zonder Ui – het ruikt naar ui maar heeft geen knol (Ui));
een Gevlekte Aronskelk met paarse kolf; het fraaie Hondsdraf en niet te
vergeten het prachtige uitgestrekte veldje Voorjaarszonnebloemen langs
het zijpad bij de parkeerplaats. Werkelijk een lust voor het oog.

Foto: Jos Glorie (deelnemer)

Terug naar de vogels. Marquette herbergt ook Halsbandparkieten. En we
kregen er een paar te zien, zij het dat dit niet zo eenvoudig was in het
groen van de bomen. Ze lieten zich wel horen. Overige waargenomen
soorten: 5 Houtduiven; een voedselzoekende mannetjes Vink; Merels op
de grond en volop zingend in de bomen; Gierzwaluw (ze zijn er weer!);
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zingende Roodborst; Koolmees; een Grote Bonte Specht (wel moeilijk te
zien); vliegende Blauwe Reiger bij een nest; en als kers op de taart op het
eind van de wandeling – zittend in een van de gekortwiekte bomen bij het
kasteelhek – een Ooievaar! Het is precies 21.30 uur als we terug zijn waar
we begonnen waren. Het was een prachtige en door iedereen gewaardeerde avond. Met dank aan de excursieleiders en Cees Baart als
initiatiefnemer voor deze medewerking aan de Nationale Vogelweek.

Nationale Vogelweek 2017 - hoe is een en ander verlopen?
Cees Baart
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april en via de e-mailkring van
onze vereniging bracht ik ter sprake hoe wij als vogelwerkgroep aan de
Nationale Vogelweek 2017 een bijdrage zouden kunnen leveren. Wat dan
leuk is, dat je dan al heel snel (!) verschillende enthousiaste reacties van
leden krijgt die een excursie willen gaan leiden. Zo hebben we in ons
werkgebied in totaal 4 excursies gegeven. Hiervan vond er 1 in het
weekend (zondagmorgen) plaats en 3 door de week op maandag-,
dinsdag- en woensdagavond. De weersomstandigheden voor de eerste
drie excursies waren redelijk, droog maar wel met een frisse wind uit het
noorden. De omstandigheden voor de avondexcursie van woensdagavond
waren zonder meer goed te noemen; de eerste avond dat er van een aangename temperatuur sprake was en weinig wind. In het overzicht
hieronder laat ik zien hoeveel deelnemers er met de verschillende
excursies meegegaan zijn.
1
2
3
4

Castricummerpolder /
Parkeerplaats De Bloemen
Landgoed Marquette /
Parkeerplaats Marquette
Duinen Bakkum /
Parkeerplaats Noorderstraat
Duinen Egmond Binnen /
Parkeerplaats Nieuw Westert
Totaal

6 deelnemers (5x vrouw)*
19
4 (3x vrouw)*
23 (11x vrouw)*

52 deelnemers

*Opvallend was het grote aantal vrouwen onder de deelnemers. Wellicht kun je hier van een
trend spreken.
8
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Aan de hand van de betrokkenheid en de reacties van de deelnemers
maakten de excursieleiders op, dat alle excursies een succes geweest zijn.
Onder de deelnemers was er zelfs één deelnemer die zowel op de
excursies van de zon- en maandag was meegegaan en ook met de
excursie van Hans en Jaap op dinsdagavond. Hij is dus 3x meegegaan!!
Omdat we een vermoeden hadden dat er misschien ook nog wel kinderen
mee zouden gaan, hadden we voor hen eventueel flyers van de
Jeugdvogelclub meegenomen. Maar helaas, op alle excursies waren er
geen kinderen en was er van een opbrengst in deze geen sprake. Tot slot,
net als velen van jullie, valt me op dat ‘het naar vogels kijken leeft’ en dat
wij met onze excursies vanuit onze vogelwerkgroep samen met alle
anderen in het land hieraan ook nu weer een positieve bijdrage geleverd
hebben, waarvoor dank!
Vogelweekend ‘In de Gelderse Poort’, 12 t/m 14 mei 2017
Voorwoord
Renie van der Werf
In dit weekend, kortweg ‘Ooijpolder-excursie’, werd het gebied bezocht
langs de zuidelijke uiterwaarden van de Waal, tussen (west) de Ooijpolder
en (oost) de Millingerwaard. Ook de ‘Duivelsberg’, een bosgebied op de
stuwwal aan de zuidkant, werd bezocht. De groep bestond uit 14
deelnemers (4 vrouw, 10 man). We logeerden in hotel ’de Gelderse Poort’
in Ooij. Onze excursieleider was Hans Stapersma.
De weersvooruitzichten voor het weekend waren niet erg goed. Maar,
hoewel het zowel op de heen- als terugweg (behoorlijk) regende, was het
de rest van het hele weekend droog met zeer aangename temperaturen.
De groep hield iedere avond de vogellijst bij. In totaal hebben we 94
vogelsoorten waargenomen; de definitieve lijst is eventueel op te vragen
via Renie, Marian of Hans. Op die lijst ontbreekt na een serieuze email
discussie na het weekend de Middelste Bonte Specht die door twee
deelnemers zo kort gezien werd op de Duivelsberg dat we onvoldoende
zeker zijn om deze waarneming “op zeker te zetten”.
Het onderstaand verslag bestaat uit bijdragen van drie verschillende
verslagschrijvers, één voor elke dag.
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Vrijdag 12 mei
Femie de Jager
’s Morgens om 7.00 uur nog heerlijk warm, maar als we ons verzamelen bij
het station valt de regen bij bakken uit de lucht, en we schuilen in de
fietsenstalling! De regen gaat nog even door. Maar we zitten droog en wat
nu valt, valt straks niet….
Om ongeveer 11.00 uur zijn we bij ons verzamelpunt in polder
Stadswaard, net ten oosten van Nijmegen, onderdeel van de Ooijpolder,
net ten zuiden van de Waal. Hier kun je de stuwwal, ontstaan in of na de
ijstijd, met bossen, prachtig zien liggen. Kerktorens en hoge appartementen steken boven de bosrand uit. Bij de koffie horen we direct de
Tjiftjaf, de Rietgors, de Roodborsttapuit en de Koekoek zingen, en dat zal
de Koekoek het hele weekend volhouden! Ik had het nog niet gehoord dit
jaar, en word er door geraakt. Ook de Grasmus laat zich veelvuldig horen
en ook dit vogeltje houdt dat het hele weekend vol. Na de koffie stelt
excursieleider Hans voor om een stukje te gaan lopen. In het landschap
enorm veel prachtig bloeiende meidoorns, niet te tellen zoveel. Ze ruiken
heerlijk zoet, volgens Jan Zweeris ‘pissig zoet’…. Horen we de Bosrietzanger? Later wordt de zang duidelijker, en nog later kunnen we hem
prachtig zien zitten en bewonderen, hij lijkt veel op de Kleine Karekiet.
Verder Winterkoning, Fitis, Fazant, Ooievaar, Tuinfluiter en Zwartkop (het
onderscheid blijft soms moeilijk), Heggenmus, Vink, Putter. We zien
Boerenzwaluwen en dat…, zijn dat soms Oeverzwaluwen? Volgens
enkelen van ons zien ze bij de zandbergen (van de werkzaamheden) steile
oevers met gaten erin. Als we dichterbij komen, blijkt dat inderdaad het
geval. We zien de Oeverzwaluwen eruit komen en kunnen ze nu ook beter
herkennen, we tellen er acht. Bij de Waal worden een mannetje en
vrouwtje Tapuit bewonderd, prachtig te zien. Ik was een stukje achter en
zag op enkele meters afstand hoe mooi een mannetje Roodborsttapuit op
een hoge rietpluim zat te pronken en toen… kwam er in mijn zelfde blikveld
een mannetje Kneu. Beiden bleven rustig zitten. Voor het eerst in mijn
leven kan ik beide vogels zo mooi en zo dichtbij bewonderen….... We
nemen een lunchpauze, het is inmiddels heerlijk weer geworden, en dan
blijkt dat Hans verder wil lopen. Hier had niet iedereen op gerekend, Jan
en Femie kunnen brood en water van de anderen krijgen en Martine en
Marian gaan hun rugzak halen, maar de wandeling naar de auto is verder
en duurt langer dan we hadden gedacht. We lopen verder en bij een huis
zien we ijverige Huiszwaluwen hun nesten bouwen. Bij een poeltje, stukje
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van de oude Waal, zien we o.a. een Bosruiter. We lopen langs krakende
oude wilgen en in een grote wilg zit een Koekoek heerlijk te rusten, hij/zij
laat zich goed bewonderen. Het is een genot om hier te lopen, geen
verkeerslawaai, alleen maar vogelzang. Verder Visdief en Kleine Karekiet,
Torenvalk, Buizerd, Kleine Mantelmeeuw, Groenling, Ooievaar, Braamsluiper en Grauwe Vliegenvanger. Onze lijst wordt al langer en langer, en
dan noem ik de meest algemene soorten niet eens. Via de Ooijse Bandijk
lopen we terug richting auto. De bermen staan vol met bloeiend Koolzaad,
Boterbloemen, Margrieten, Smeerwortel, Fluitenkruid, Vogelwikke, Klaver,
Knoopkruid en Kleine Ratelaar. We zien ook vlinders, o.a. Oranjetipje en
Dagpauwoog. Het is een lust voor het oog. Bij ‘Tiengeboden’ (!) een klein
stukje linksaf om de Matkopmees te spotten, maar dat lukt niet, wel horen
de anderen de Boomkruiper, wat mij helaas nog steeds niet lukt..… Aan de
dijk is een grote waterplas (wiel?). We zien 12 Lepelaars, waarvan er een
roze gekleurd is. Er zijn vorige week 35 vlotjes aangelegd voor de Zwarte
Stern om te broeden. Inmiddels zijn er 9 bezet, later 12 - 16 - 18 tot 25
stuks. We kunnen vanaf onze ”ijzeren tribune” de sterns prachtig
bewonderen, hun zwarte lijf en kop, de grijze vleugels en hun
vliegcapriolen. Verder Kievit, Oeverloper, Tureluur, Witte Kwikstaart,
Gierzwaluw en Huismus. Als we na een lange wandeling bij de auto zijn
smaakt de koffie en brood heerlijk! We gaan verder met de auto, Marian
heeft enkele plekken gegoogeld waar Steenuilen kunnen zitten. Die zien
we in het buurtschap Persingen niet, wel een Grote Bonte Specht.
Dan naar het hotel, alwaar onze werkers, Jeroen, Rinke, Aalko en Bregitta
ook gauw komen. We worden verwend met een heerlijk driegangendiner,
nemen de soortenlijst daarna nog door en dan gaan de meesten van ons
vrij snel naar bed, moe, rozig, maar heel voldaan na een heerlijke
buitendag. Morgen ‘moeten’ we om 6.00 uur bij de auto zijn! De lijst van de
eerste dag telt 63 soorten!
Zaterdag 13 mei
René Mastwijk
Als je weet dat de zon om 5:00 uur opkomt, is om 6:00 verzamelen voor
een ochtendexcursie eigenlijk uitslapen. De hele ploeg begon derhalve om
6:30 uitgeslapen en enthousiast aan een lekker kuitenbijtertje door de
beboste heuvels rond de Duivelsberg, en de Duivelsberg zelf te
beklimmen. Boven gekomen kon er van de vogelzang rondom worden
genoten. Boomkruiper, Boomklever, Grote Lijster, Zwartkop, Grote Bonte
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Specht en eindelijk de Roodborst die we gister hebben gemist. Na de
Duivelsberg te zijn afgedaald werd er een mooie wandeling door het bos
gemaakt. Bosvogelen is voornamelijk vogelen op geluiden en af en toe een
waarneming. En die is meestal zo kort dat niet iedereen alles ziet. Gezien
werden: Grote Lijster, Winterkoning en Zanglijster. En op een akker in het
bos Blauwe Reiger en, jawel daar is hij, de Nijlgans. Het bos moet vol
zitten met spechten want op zeker drie plekken werd het gekek van jong
spechtengrut gehoord.

Zwarte Sterns op vlotjes

Foto: Jan Zweeris

Na het ontbijt werd, onderweg zoekend naar Steenuilen, de Zwarte Stern
plek van gister nog eens bezocht. Nu waren 25 van de 35 eilandjes bezet
door Zwarte Sterns. De Lepelaars waren ook weer present, en dit keer ook
Bergeenden. Een Rietzanger werd gehoord. Twee Zwarte Sterns gingen er
op een tak eens goed voor zitten, zodat de witte schouderrand goed kon
worden gezien. Een Torenvalk deed de hele kolonie Sterns opvliegen.
Terugkerend namen ze een vlucht Kieviten mee. Terugkomend bij de
auto's werden in een weiland verderop 5 Ooievaars gespot. De grootste
groep dit weekeind.
In de uiterwaarden van de Waal liggen een aantal grote en kleinere
plassen, waarvan er een aantal werden bezocht. Dat leverde onder andere
een mooie IJsvogel, Ringmus en een goede waarneming van een Tuin12
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fluiter op. Dat is zo’n vogeltje waar je gauw overheen kijkt. De zang wordt
al snel voor Zwartkop aangehoord en het verenkleed is ook niet echt
uitbundig te noemen. Dan zag de Gekraagde Roodstaart van een plasje
verderop er veel leuker uit. En die bleef lekker lang op een kale tak zitten
zodat iedereen hem goed door de telescoop kon zien.
De lunch werd genoten bij een wat grotere plas waarop veel te zien was.
Zomertaling, Oeverloper, Bontbekplevier, Holenduif, Wulp. En gelukkig
eindelijk een Knobbelzwaan. Er stond een assortimentje meeuwen van
verschillende soorten en leeftijden zodat er tijdens de lunch naar hartenlust
kon worden gediscussieerd. Een Boomvalk flitste over.
Na de lunch werd de plassentocht voortgezet. Een bijna dichtgegroeide
plas leverde eindelijk een Waterhoen op. Tussen het riet werd een
Dodaars gespot. Het duurde even voor iedereen die had gezien, want hij
had ook Dobber kunnen heten. Bijna meer ónder dan bóven water, en dan
ook nog eens tussen het riet. Leg dan maar eens uit waar hij zit. Een Gele
Kwikstaart liet zien dat het ook makkelijker kan. Gewoon in een wilg
vliegen en dan blijven zitten.
Na de auto's in Kekerdom te hebben gestald, werd de Millingerwaard
bezocht. Dat is een gebied in ontwikkeling, waar natuur en waterberging
hand in hand gaan. Er wordt daar nog flink gewerkt dus we waren eigenlijk
2 jaar te vroeg. Bij een fraaie vogelkijkhut had men broedvlotjes voor
Zwarte Sterns gelegd die goed bezet waren. Waarvan eentje door een
Fuut. Een Kleine Karekiet zong in het riet zijn liedje: karekiet, karekiet, je
ziet me niet. En daar had hij gelijk in. Een Groene Specht zag er blijkbaar
humor in, want die zat ons onzichtbaar uit te lachen.
Een uitspanning, de Millinger Theetuin, was volgens de bordjes niet ver
meer weg dus besloten werd daar heen te lopen. Dat viel nog vies tegen.
Na de ‘dit zal de laatste bocht wel zijn’ bocht kwam er altijd nog een bocht.
Na een discussie over het daar gehanteerde verdienmodel (je betaalt altijd
entree voor de tuin, ook als je de tuin niet bezoekt maar alleen wat drinkt)
hebben we er toch maar wat gedronken. Want het was toch best een eind
lopen geweest. Waaruit blijkt dat het gehanteerde verdienmodel effectief
is. Maar volgens degenen die de tuin wel bezochten is die echt héél mooi.
Maar de DDLT (Dinner DeadLine Time) naderde, dus we moesten al snel
weer terug. Met de doppen op de kijkers waren we in no-time weer in
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Kekerdom. Er was zelfs nog wat tijd voor een snelle blik over de dijk. En
hoppa: een Visarend en een hele mooie Boomvalk.
Na het diner in Oortjeshekken, met uitzicht op een broedende Ooievaar,
werd de rest van de avond besteed aan het afrijden van steenuilenkasten.
Want je wil vanuit deze steenuilenhotspot toch niet naar huis zonder goeie
waarneming. En ja hoor, bij een torenvalkenkast zat parmantig en goed
zichtbaar de Steenuil. Door iedereen goed te zien. Een Bosrietzanger deed
vanuit een meidoornhaag een serieuze poging de score van vandaag flink
op te krikken met zijn imitaties maar dankzij de kenners onder ons ging die
vlieger (helaas...) niet op.
Genietend van een zeer fraaie zonsondergang ging het daarna huiswaarts.
Onderweg werd nog een schaamsoortje afgetikt: er werd eindelijk een
Kokmeeuw gezien.
Zondag 14 mei
Tim Walta
Vandaag om 08.00 uur een heerlijk ontbijt, tevens kregen we een
lunchpakket mee, dat bevalt me wel! Het weer is wederom prima, eigenlijk
kan het niet beter. Om 09.00 uur eerst een klein rondje gelopen in Ooij: bij
een boerderij onze eerste Zwarte Roodstaart, en een snelle Boomvalk.
Leuk was dat de dochter van de boer ons kwam vragen wat er te zien was,
zo'n groep mensen met verrekijkers en zo. Wij vertelden haar het een en
ander, ze was verrast dat bij hun boerderij een mooie vogel broedde! Iets
verder in Oud Ooij, bij een mooi oud kasteeltje (..??), in de vijver de eerste
Tafeleend van het weekeind. Veel wielrenners op ons pad, uitkijken dus.
Iets verder bij een schuur, van een rietdekkers-bedrijf, hing een
Kerkuilenkast, met veel poep, dus bewoond, maar niet gezien. Langs de
weg, op drie plaatsen, hingen ‘bijenhotels’. Grauwe Ganzen vraten hun
buik vol van het malse gras, totdat de boer ze verjoeg! We liepen langs
een bosgebied van Staatsbosbeheer, met diverse meertjes. Vogels
diverse, maar niet iets speciaal. Om 11.15 uur, boven op de Ooysedijk,
even bijkomen, lekker in het gras, wat eten en koffie, en gelijk vogelen:
Kleine Karekiet, Bruine Kiek, en drietal Koekoeken, en altijd wel Ooievaars
in het zicht. Via de onderzijde van de dijk (rietzijde) gewandeld tot het
gehucht Groenlanden, over de dijk, weer landinwaarts, langs een haag van
bloeiende meidoorns. Hier eindelijk onze eerste Nachtegaal (later nog
twee, wat zijn wij verwend in onze duinen, met zoveel Nachtegalen).
14
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Om 12.30 uur staan we op een uitkijktoren, mooi uitzicht maar heel weinig
vogels die zich laten horen. Wél zien we een Vos aan de oever van een
meertje. De aanwezige ganzen verzamelen zich, de Vos kijkt wat en gaat
er bij liggen! Weer een korte lunch pauze onder aan de toren. Te melden:
Gaai, Sperwer, maar helaas geen Buidelmees bij het meertje met veel
wilgen.
Via de Ooijse Bandijk naderen we onze auto's, en gaan richting de
Bisonbaai (tussen Groenlanden en Ooij), een groot meer voor vrije
recreatie, met erg veel bosjes en bomen. Een pad leidt ons ook naar de
Waal, waar diverse strandjes tussen de pieren liggen. Ook hier heel weinig
vogels. Wél op diverse plekken blote mannen, waren die ook aan het
vogelen..??
Om 15.45 uur bedankt Jan Zweeris diegenen die alles weer keurig hebben
geregeld, applaus voor Marian, Renie en Hans!! Inmiddels begint de lucht
te betrekken, en als we de auto's bereiken begint het te regenen. De
soortenlijst snel ingevuld, we gaan richting huis! Het is bijna het einde,
maar het eindigt pas bij het Sluisje van Nijmegen (bij eindpunt van
Ooydijk), voor het allerlaatste soort van het weekeind: de Grote Gele
Kwik!. De helft van de groep (soortenjagers..??) konden in de regen nr. 94
van het geweldige weekend noteren!! Om 16.30 gaan wij richting huis, niet
voor de voetbal, maar gewoon lekker weer naar je eigen huis, ook dat is
fijn!!
Ik wil de chauffeurs Hans, Renie, Jan en Aalko namens alle meerijders nog
bedanken, gereden ca. 400 km, en allemaal weer veilig thuis. Bedankt!!
Naschrift Renie, betreffende de Grote Gele Kwik. Bovengenoemde sluis
stond vrijwel ‘droog’ en leek niet uitnodigend voor Grote Gele Kwikken.
Dáárom (en vanwege voetbal..?) gingen de meesten snel naar hun auto
terug. De achterblijvers ontdekten een z.g. vistrap aan de oostkant van de
sluis. Daar, op een grote zwerfkei, liet zich een mannetje Grote Gele héél
mooi zien.
Enkele ‘ludieke notities’ van Tim, ‘gehoord tijdens de vele uren’.
- Wat een mooi weer hé, we treffen het.
- Twee man moeten hem gezien hebben!!
- Weinig Spechtensoorten hier, valt tegen hé!!
- De Ooievaar kleppert!
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- Hoor ik een Tuinfluiter, of is het een Zwartkop??
- Zit ie er nog, waar dan??
- Rechts, in de linker boom!!
- Heb jij hem gezien? Nee, hij vloog net weg.
- Oh, wat was ie mooi!
- Ik zie drie Ooievaars. Welnee het zijn Nijlganzen!!
- Ja, het licht viel er vreemd op!!
- Hebben we die al gezien vandaag?
- Tijd voor koffie hoor!!!
- Feyenoord staat voor!. Daar wil niks meer over horen vandaag!!
- Wie heeft mijn bril gezien?? Volgens mij zit je er op!!
- Waar is mijn lunchpakket? Sorry, ik denk nog in de auto, lekker hoor.
- Een Karekiet, of een Bosrietzanger, ik twijfel nog steeds.
- Daar in het riet, ze zijn aan het paren!!
- De Dodaarzen zitten wel heel erg schuil, ik zie ze echt niet.
- Die Waterhoen zit er naast, zijn snavel is te zien.
- Daar loopt een vreemde Tuinfluiter!!
- Op naar ‘het Sluisje’, soortenjagers. Nee hoor, pikken we nog even mee!!
- Bedankt voor de gezelligheid, wel thuis hoor, doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Zómaar van Timmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!! Dagggggggggg!!!!!!!
Aanvallende roofvogels in het Noord-Kennemerlands Duin: Ruiters
als doelwit van Buizerds
Jos Vroege
Twee jaar geleden verscheen in dit tijdschrift een stuk over ‘Aanvallende
roofvogels in het Noord-Kennemerlands Duin’. Daarin gaf ik aan dat in de
periode 2005-2014 in de duinen bij Castricum – een gebied met een hoog
bezoekersaantal en een groot aantal broedgevallen van de Buizerd - door
13% van de buizerdparen bezoekers waren aangevallen: een ongekend
hoog percentage1. In heel het duingebied tussen Camperduin en Wijk aan
1

Behalve van een hoog bezoekersaantal is in het bos in de duinen bij Castricum
ook sprake van een ‘fijnmazig padennet’ (Krijgsveld e.a., 2008). Om verstoring door
recreanten te voorkomen hebben roofvogelaars er de afgelopen jaren bij PWN dan
ook bij herhaling op aangedrongen om paden te sluiten – in een aantal gevallen
met succes (Vroege, 2017). De buizerdparen waardoor bezoekers werden
aangevallen, hadden hun nest vrijwel steeds op de grens van het bos en het open
duin. Dat is waarschijnlijk niet toevallig: “Vooral de bosrand is een kwetsbare zone
waar wandelaars een grote verstorende werking kunnen hebben”, onder andere op
Buizerds en Haviken (Krijgsveld e.a., 2008).
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Zee werden in deze periode door 11 van de 352 buizerdparen (3%)
bezoekers aangevallen. Ook dat is veel vaker dan door Bijlsma (2012) en
Sevink & Bijlsma (2013) wordt gerapporteerd. Voor deze aanvallen waren
twee buizerdparen verantwoordelijk: de paren van Klein Johanna's Hof en
van de Glopstukken. Door hen werden jarenlang bezoekers aangevallen.
De slachtoffers waren vrijwel steeds hardlopers. In een enkel geval ging
het hierbij om een fietser of wandelaar. De aanvallen vonden vooral eind
juni/begin juli plaats: vlak voor het uitvliegen van de jongen. Door PWN –
de beheerder van het duingebied bij Castricum – werden in die periode
paden afgesloten of, als dat niet mogelijk was, waarschuwingsbordjes
geplaatst (Vroege, 2015).
In de afgelopen twee jaar hoorde ik meer verhalen over aanvallende
roofvogels in de duinen tussen Camperduin en Wijk aan Zee. Tijdens
jeugdexcursies van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland vertelden
kinderen bijvoorbeeld over vaders die tijdens het hardlopen in het duin
door een Buizerd waren aangevallen. Bij navraag bleek het daarbij steeds
te gaan over aanvallen door de Buizerds van Klein Johanna’s Hof en van
de Glopstukken in de jaren waarover in bovengenoemd artikel werd gerapporteerd (2005-12 en 2007-12). De slachtoffers waren steeds hardlopers.
Onlangs bereikten mij echter ook twee verhalen over ruiters die in de
duinen waren aangevallen door een Buizerd.
Het eerste verhaal was afkomstig van Jacqueline Leeuwerik. Zij vertelde
over een aanval in de Glopstukken in 2011. Op een mooie zomeravond
reden zij en haar dochter Lynelle vanuit Bakkum-Noord te paard het duin
in. Rond 20:00 uur staken zij de Zeeweg over om via de Leplaan richting
Johanna’s Hof te rijden. Daarbij passeerden zij een wandelpad dat met
rood/wit lint was afgesloten. “Op het lange, rechte deel van het ruiterpad,
dat parallel loopt aan de Leplaan, versnelden wij ons tempo naar galop.
Meestal was dat een vlotte galop op dit pad, omdat de paarden weer
richting huis gaan. Er ontstond daarbij een afstand van 6 á 7 meter tussen
beide paarden. Plotseling werden wij verrast door een aanval van een
Buizerd op de voorste ruiter (Lynelle)”. De vogel kwam van achteren aanvliegen en raakte haar cap. “Zo plotseling als de Buizerd kwam
aangevlogen, was hij/zij ook weer vertrokken. De aanval heeft geen
schrikreactie bij de paarden veroorzaakt, maar heeft bij ons wel tot schrik
(en ook verbazing) geleid: het onverwachte aspect en de snelheid
waarmee de aanval plaatsvond!” Lynelle had de Buizerd op deze plek
eerder al eens horen alarmeren. Zij had echter niet verwacht dat hij haar
zou aanvallen.
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Het tweede verhaal was afkomstig van PWN-boswachter Dave Nanne. Die
vertelde naar aanleiding van het eerste verhaal dat ook op een paardenpad bij de Middenweg in gebied Bakkum-Egmond een keer een ruiter was
aangevallen door een Buizerd. Anders dan bij de aanval in de Glopstukken
is hierbij sprake van een ‘nieuw geval’: aanvallen door dit buizerdpaar
waren tot dusver niet bekend. In 2001 of 2002 was er in gebied BakkumEgmond ook een aanvallende Buizerd. Dat was in de Grote Driehoek: een
stuk zuidelijker. De Buizerd van de Middenweg had zijn nest boven het
paardenpad. De ruiter die was aangevallen, werd door de Buizerd niet
geraakt. Het pad werd door PWN ook niet afgesloten. In welk jaar dit
voorval plaatsvond, kon Dave niet precies zeggen. Volgens Dick Dekker
moet dit in de periode 1995-2004 zijn geweest: toen was hij zelf nog als
roofvogelaar actief in gebied Bakkum-Egmond. Dick kan zich het nest
boven het paardenpad bij de Middenweg nog herinneren. Achteraf gezien
heeft hij het verhaal over de ruiter die door deze Buizerd werd aangevallen
destijds ook gehoord. Behalve deze twee gevallen in gebied BakkumEgmond was er in 2003 nog een geval van een aanvallende Buizerd in gebied Heemskerk. In de periode 1995-2004 werden in het Noord-Kennemerlands Duin dus door 3 van 223 buizerdparen (1%) bezoekers aangevallen.
Deze twee verhalen over aanvallen van Buizerds op ruiters zijn
opmerkelijk. Veel mensen hebben namelijk het idee dat dieren in het wild
helemaal niet bang zijn voor mensen die zich te paard de natuur in
begeven. Zo staat op de site van Nationaal Park ‘De Hoge Veluwe’ (2016):
“Wild vlucht minder snel voor mensen als deze te paard zitten”. Valeri
Berns (2016), die behalve op de Veluwe ook in Afrika paardrijtochten heeft
gemaakt, geeft daarvoor een verklaring: “Wild ruikt jou namelijk niet, alleen
je paard.” Zij zal daarbij waarschijnlijk in de eerste plaats denken aan
zoogdieren.
Ook van vogels is bekend dat die over een heel goede reukzin kunnen
beschikken. Die reukzin is van belang voor allerlei doeleinden, waaronder
het opsporen van voedsel en wellicht het vermijden van predatoren
(Birkhead, 2014; Yang e.a., 2015). Roofvogels die bij het opsporen van
voedsel gebruik maken van hun reukzin, zijn in ieder geval de Kalkoengier
(ook wel: Roodkopgier) en de Oostelijke Wespendief. Het is mogelijk dat
ook Buizerds bij het opsporen van voedsel onder andere gebruik maken
van hun reukzin. Of hun reukzin een rol speelt bij het signaleren van
potentiële bedreigingen is niet bekend. Waarvan Buizerds bij het
signaleren van bedreigingen in ieder geval wel gebruik zullen maken is van
hun gezichtsvermogen en van hun gehoor.
18
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Uit de literatuurstudie van Krijgsveld e.a. (2008) naar de ‘Verstoringsgevoeligheid van vogels’ blijkt dat vogels bijzonder sterk reageren op
verstoringsbronnen die veel lawaai maken en/of die zich snel verplaatsen.
Ook voorspelbaarheid speelt daarbij een rol. Dat het in de duinen bij
Castricum vooral hardlopers zijn die door Buizerds werden aangevallen en
dat de dochter van Jacqueline Leeuwerik werd aangevallen nadat zij haar
paard had aangezet tot galop, zal dan ook geen toeval zijn. Volgens
Krijgsveld e.a. is het verstorend effect van ruiters te paard vergelijkbaar
met dat van wandelaars. Honden, vogelaars en auto’s zijn volgens hen
meer verstorend, fietsers juist minder (zie tabel 3.1 in hun rapport). Ruiters
in galop, hardlopers en mountainbikers op onverharde paden worden
daarbij echter niet van stapvoets rijdende ruiters, wandelaars en fietsers op
verharde paden onderscheiden.
Op pagina 55 van hun rapport stellen Krijgsveld e.a. echter: “Voor
mountainbikers ligt het waarschijnlijk iets anders. Deze groep recreanten
gedraagt zich veel onvoorspelbaarder dan andere fietsers. Ze fietsen met
grote snelheid over kleine wandelpaadjes, of geheel buiten paden. De
snelheid en onvoorspelbaarheid van mountainbikers betekent dat het
verstorend effect van deze groep veel groter is dan van andere fietsers”.
Voor hardlopers en ruiters in galop, door Krijgsveld e.a. niet genoemd,
geldt waarschijnlijk hetzelfde. Ook bij hen is sprake van een grotere
snelheid en onvoorspelbaarheid – de betrokken vogels zullen hen
plotseling zien verschijnen – en het verstorend effect zal daardoor veel
groter zijn dan van wandelaars en van ruiters in stap.
Opvallend is dat in de duinen bij Castricum in de periode 2005-2014, voor
zover bekend, geen meldingen waren van mountainbikers die op een
onverhard pad door een Buizerd werden aangevallen. De enige fietser die
zich met een dergelijk verhaal meldde bij de boswachter, reed in 2011 over
de Van Oldenborghweg: de verharde noord-zuidverbinding langs de
Glopstukken. Bij Sevink & Bijlsma (2013) zijn, behalve van racefietsers
(3x) en schoolkinderen en recreanten (2x), wél meldingen binnengekomen
van ATB-ers die werden aangevallen door een Buizerd (3x). Dat aantal is
echter veel kleiner dan het aantal meldingen van hardlopers (20x). Wellicht
worden aanvallen op ruiters en mountainbikers minder snel gerapporteerd:
de meesten van hen zullen een cap of helm dragen en, anders dan
hardlopers, bij een aanval door een Buizerd daardoor niet snel gewond
raken. Vervolgonderzoek onder ruiters en mountainbikers zou hierover
uitsluitsel kunnen geven.
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Wat in dit verband ook een rol zou kunnen spelen, is dat ruiters en
mountainbikers groter zijn dan hardlopers – en voor Buizerds daardoor
imponerender – en dat zij zich minder vaak alleen door het duin begeven:
“solitaire personen lopen een groter risico te worden aangevallen dan
meerdere personen bijeen” (Sevink & Bijlsma, 2013). Gezelschap van
anderen sluit een aanval door een Buizerd echter niet volledig uit: zie het
verhaal van Jacqueline Leeuwerik. Om een dergelijke aanval te voorkomen en de betrokken vogels niet onnodig te verontrusten, kunnen paden
in de omgeving van het nest het beste worden afgesloten. Als dat niet
mogelijk is, lijkt het verstandig om de gebruikers te adviseren om in de
omgeving van het nest de eigen snelheid te matigen. Voor hardlopers
betekent dat gaan wandelen, voor mountainbikers stapvoets gaan rijden,
en voor ruiters het tempo vertragen tot stap en niet versnellen tot draf of
galop.
Dank
Met dank aan Jacqueline Leeuwerik, Dave Nanne en Dick Dekker voor
hun verhaal over ‘Aanvallende roofvogels in het Noord-Kennemerlands
Duin’, en aan Henk Levering, Rienk Slings en Dook Vlugt voor hun
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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De Reigers en Ooievaars van Groot Ammers
Joop Zuiderwijk
Groot Ammers is een dorpje in de Alblasserwaard gelegen aan de zuidkant
van de rivier De Lek. Bij het begin van het plaatsje komend uit het oosten
en waar de straatweg de Lekdijk verlaat ligt een lang langwerpig bos
waarin tientallen Blauwe Reigers hun nesten hebben gebouwd. Het is
enkele honderden meters lang en enigszins vergelijkbaar met het
Lepelaarsbos bij de Haarlemmerliede. Er is wel een belangrijk verschil; dit
Reigerbos is van beide kanten in de lengterichting te overzien t.w. vanaf de
doorgaande straatweg aan de zuidkant en een landwegje aan de noordkant onderlangs de Lekdijk. Het bosje ligt zodoende tussen beiden ingeklemd. Ook vanaf boven op de dijk heeft men een goed zicht op de nesten
maar ook over de rivier en uiterwaarden. Om de Reigers aan het werk te
zien met het herstellen van hun nesten is het wel zaak dat er geen of nog
weinig blad aan de bomen zit. Zelf ben ik er in de laatste week van maart
wezen kijken en de vogels waren druk in de weer met het aanslepen van
grote en kleine takken en andere geschikte bouwmaterialen. Blijft altijd
spectaculair om te zien die laag aan je voorbij vliegende vogels. Vanaf het
landwegje is het mogelijk een stukje het bos in te gaan via een z.g.
overstapje maar let wel er is veel onderbegroeiing (struikelgevaar) en het
kan er drassig zijn.
Een ander verhaal betreft de Ooievaars. In 1969 toen er bijna geen broedparen meer in Nederland waren werd nabij Groot Ammers het ooievaarsdorp “het Liesvelt” op gericht en werden uit het buitenland 28 paar hier
naar overgebracht met het doel de ooievaars populatie weer omhoog te
krijgen. Ook op andere plaatsen kwamen nadien dergelijke dorpen. Het
werd een succes en nadat de Ooievaars ook in het wild weer gingen
broeden zijn de meeste dorpen inmiddels opgeheven. Het Liesvelt is thans
een streekmuseum. In de omgeving zijn nog steeds Ooievaars te bewonderen. Ik zag er die dag vier in de uiterwaard lopen en verderop twee luid
klepperende op het nest in een boom. De maand juni lijkt mij geschikt om
hier terug te komen om te zien of er jongen zijn of dat ze nog op de nesten
gevoerd worden. Een dagje Groot Ammers is ook goed te combineren met
een bezoek aan de Zouweboezem nabij Ameide/Sluis voor o.a. Purperreigers (Zouwedijk) en Zwarte Sterns (Boezemweg) bij vaste VWG
excursiedeelnemers wel bekend. Voor diegenen die aangewezen zijn op
het openbaar vervoer: NS. station Utrecht en verder met bus lijn 90
(Rotterdam Zuidplein) – busstation perron 2B.
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Dagboek Heemskerk, nr. 16
Jan Zweeris
Rondom het dorp
Ik verbaas me erover hoe snel sommige vogels in de gaten hebben dat ik
voer heb gestrooid op de voederplank. Geen Kauw te zien op dat moment.
De keukendeur achter me dicht. Draai me om. Kijk naar buiten en de
eerste van de vier zit al op de plank. Al gauw is de hele meute aan de dis.
Geen andere vogel krijgt de kans om een graantje mee te pikken. Het is
gemakkelijk om ruim baan voor de Mussen en de Tortels te maken. Alleen
maar wat armzwaaien voor het keukenraam en ze schrikken weg. Meestal
om niet meer terug te keren. Een tweede keer komt voor. De Mussen (5)
en 2 of 3 Tortels kunnen dan rustig eten. Helaas zijn de Roodborst, net als
de twee Spreeuwen, verdwenen. De Kool- en Pimpelmees komen af en
toe even in de tuin snuffelen, vooral in de Berk. In de buurt zit een groot
bol eksternest hoog in een boom. Ook die bewoners komen langs. Ze
hebben hun nest aan de bovenkant goed afgedekt met een soort stevig
deksel om hun eieren en jongen te beschermen. Het zijn wel mooie vogels.
Als de zon er in een bepaalde hoek op valt, wordt het zwart blauwachtig.
De tuin staat vol bloeiende planten; daar komen andere gevleugelden op
af. Vlinders, Zweefvliegen, Bijen en Hommels. Er valt altijd wat te genieten.
Landgoed Marquette
De Reigerkolonie in het voorbos is geslonken tot een of twee nesten.
Oorzaak? Het achterste gedeelte van het bos is af gesloten als
broedgebied. We hopen dat ook de IJsvogels weer gaan broeden in dat
gedeelte. In het andere gedeelte van het bos is nog genoeg te genieten.
Vinken laten zich het meest
opdringend horen. Ze overstemmen de Boomklevers en de
Boomkruipers. Ook een enkele
Zwartkop komt daar wel doorheen. Wie zich niet laten overstemmen, zijn de Halsbandparkieten met hun scherp gekrijs.
Begin mei was het een lusthof
van bloeiende bloemen; het geel
van de Voorjaars zonnebloemen
en het wit van het Fluitenkruid,
dat veel paden omzoomde.
Natuurlijk waren er ook Kool- en Pimpelmezen te horen met enkele van de
vele variaties in hun zang. Een Grote Bonte Specht verdween met een
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paar scherpe tek, teks tussen de bomen. Over een bruggetje kom je in het
naastgelegen Steenstra park. Midden in de plas ligt een eilandje, waar een
Brandgans en een Canadese gans broeden met in het water een aantal
Grauwe ganzen. Ook die doen daar pogingen om te broeden. Dat was er
te beleven in de maand van mei.
Waterberging – Noorderveld
Begin mei was er ook weer veel te beleven. De Kieviten waren druk bezig
hun broedterritorium te beschermen tegen Zwarte kraaien en Blauwe
Reigers met duikvluchten en veel lawaai. Als jachtvliegtuigen scheerden ze
vlak over de indringers. Ook de grutto’s lieten zich duidelijk horen. Een
ouderwets weiland-gebeuren om van te genieten. Op de slootkanten langs
de Noordermaatweg hebben vijf Meerkoeten hun nesten gebouwd, heel
strategisch op de hoeken van de sloten. Alle nesten worden bebroed door
de donkergrijze vogels met hun witte bles. Op de weilanden zijn altijd
Grauwe Ganzen, Brandganzen en Canadezen te zien. Op zandige oevers
scharrelen altijd wel een paar Witte (en soms Gele) Kwikstaarten rond.
Een Wilde Eend met vier jonkies zwom in het slootje langs de weg. Waren
de andere kleintjes al ten prooi gevallen aan vliegende, lopende, of
zwemmende predatoren? PWN heeft nu dubbel schrikdraad gespannen
tegen Vossen, rond het hele gebied. De Bergeenden hebben het in en bij
de plassen, met hun andere soortgenoten, ook best naar hun zin. Ook hier
geldt: er valt altijd wat te genieten.
Het Duingebied
Daar hoorden we op onze wandelingen, eind april, de Koekoek zijn naam
weer bekend maken. We zagen hem op de uitkijk zitten op een hoge tak
en………hem in zijn karakteristieke rechte vlucht weg vliegen. Ook deze
vogel begint een zeldzaamheid te worden. Waarschijnlijk door de sterke
achteruitgang van de waardvogels, en harige rupsen voor de jongen. Op
een kaal gemaakt gedeelte zagen we voor het eerst een heuse man
Tapuit. En in een struiktop een Roodborsttapuit. Die laatste is minder
zeldzaam, maar net zo mooi. In hetzelfde gebied nog een andere vogel
met hetzelfde “rood” in zijn naam, dat geen rood is, maar oranje-bruin,
namelijk de Gekraagde Roodstaart. Een mooi trio. Het eilandje in het
Hoefijzer meer herbergt geen Aalscholver-nesten meer. De vogels hebben
de bomen achter het meer massaal ingenomen. Wat duidelijk te ruiken en
te zien is. Ze hebben de boel daar aardig witgekalkt. Alleen een Canadese
Gans broedt nog zichtbaar op de oever van het meer. Op veel plaatsen
met struiken werden we vergast op jubelende Nachtegalen, meestal goed
verscholen, soms duidelijk te zien. Een andere vertegenwoordiger van het
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zangers gilde was de luid en duidelijk hoorbare Zwartkop. Al met al een
feestelijk mei concert. Het is eigenlijk maar een kortstondige uitvoering.
Tijdens het broeden en grootbrengen is het gezang al weer bijna afgelopen. Heeft zijn doel bereikt.
Korte berichten, deel 5
Jan Zweeris

2017 het jaar van de Koekoek
De Koekoek bedreigd? Ja en nee.
Ja, want op de Rode Lijst.
De laatste decennia van de vorige eeuw is de populatie gehalveerd. Ze
kon haar ei niet meer kwijt door het sterk achteruit gaan van de aantallen
broedende Tapuiten, Gekraagde Roodstaarten en Graspiepers. Geen
pleegouders genoeg voor de koekoekskinderen.
En nee, de Koekoek is niet echt bedreigd meer, de populatie lijkt nu
stabiel. Al is er een schrijnend tekort aan het lievelingsvoedsel, de prikharige rupsen. Dat kan weleens fnuikend zijn voor de schaarse jongen.
Sluizen open
De Haringvliet sluizen gaan in 2018 op een kier. Hopelijk het begin van het
herstel van de natuur. Ook Vogelbescherming werkt mee aan dit project.
Goed voor de vogels en………
Schenking
Dankzij de Postcode Loterij schenking van 1,7 miljoen, kan er gewerkt
worden aan de verbetering van de oevers van het IJsselmeer gebied.
Vogelbescherming is in geschakeld bij het aanleggen van visverbindingen.
Theunis Piersma onderzoek
Rosse Grutto’s, Kanoeten, Drieteenstrandlopers en Poelsnippen kunnen
een week lang non-stop vliegen en hebben bijgevolg een hoog energie
verbruik. Zonder verzuring in de spieren. Terwijl een sprintende atleet daar
al na een minuut last van heeft. Ze leggen 4000 -_12000 km. non-stop af,
met lichamen die voor de helft uit vet bestaan. Ze komen soms graatmager
op de bestemming aan. Snelle slijtage? Ze worden juist heel oud. Uit
onderzoek blijkt dat ze een opgelopen schade later in het jaar gewoon
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inhalen. Deze extreme prestaties hoeven ze niet te bekopen met eeuwige
haast, snelle lichamelijke slijtage en een kort leven.
Weidevogel jaar
2016 was een slecht jaar voor de weidevogels.
Maar niet in de Eilandspolder. Daar ging het erg goed, dankzij goede
afspraken over maaien en bemesten. De vogelstand is terug op het peil
van 1996. Dankzij boeren, boswachters, en vrijwilligers. Noord-Holland
doet het over het algemeen beter dan de rest van Nederland. Meer
Tureluurs en Grutto’s hier. Toch is het een slecht jaar door het weer,
roofdieren en leefomstandigheden. De hoofdoorzaak is voedselgebrek
voor de jonge vogels. Door intensivering van de landbouw, lager waterpeil,
meer bemesting, waardoor minder bloemrijke weilanden en insecten en
dus minder voedsel.
Door de koude voorjaren in 2015 en 2016 een later broedseizoen en nog
meer mismatch met de boeren activiteiten.
Nog een Parkiet
De Halsbandparkiet heeft er een grote soortgenoot bij gekregen. Hij heeft
een grotere rode haaksnavel, een bordeaux rode vlek op de groene
schouders en een bredere roze met zwarte nekband en is een stuk groter.
Vernoemd naar Alexander de Grote, de Griekse veroveraar. De Grote
Alexanderparkiet is een ondersoort afkomstig uit Noord-India en Pakistan.
In de regio Amsterdam plantte de soort zich met succes voort (Oosterpark
en omgeving). Inmiddels heeft de soort zich al over het hele land
verspreid, tussen 2015 en 2016 op allerlei locaties zoals Texel,
Lauwersmeer, Zaanstreek, Zuid-Beveland.
Cetti’s
In de Biesbosch broedden in 2015 745 paar Cetti’s zangers, een
verdubbeling in vijf jaar na de vestiging in 2006. Ook heeft de soort in 2015
gebroed in Hoogkarspel.
Overwinteraars
Van de in Nederland algemenere overwinteraars laten in de laatste 35 jaar
de sterkste toename zien; Nijlgans, Grote zilverreiger, Slechtvalk, IJsvogel
en Roodborsttapuit. De sterkste afname is te zien bij; Bonte kraai en
Frater.
Verzameld bij Vogelbescherming, Noordhollands Landschap, Sovon, Duin en Dijk.
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Wist je dat……….?, Deel 9
Jan Zweeris
Agrarische gebieden
1.

het agrarisch gebied vroeger veel voedsel en nestgelegenheid
bood aan veel vogels

2.

dat de laatste decennia drastisch veranderd is door ruilverkaveling

3.

veel kleinschalige landschappen, die met hun kleine percelen,
heggen en sloten een grote
bio-diversiteit hadden, verloren zijn gegaan
4. niet het totale land- of wateroppervlak, maar
de totale lengte aan akkerranden, heggen,
boomsingels en begroeide oeverlengte van
sloten en andere wateren, van belang zijn voor
de biodiversiteit
5. sinds de invoering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid van de Europese Unie in 1962,
door productiemaximalisatie, de aantallen
boerenlandvogels met tweederde zijn afgenomen, in heel WestEuropa

6.

het in totaal om 3,3 tot 5,7 miljoen minder vogels gaat

7.

het meest zorgwekkend de afname is van het aantal
Veldleeuweriken, Patrijzen en Zomertortels, die met 90% zijn
afgenomen

8.

roofvogels vroeger werden vervolgd door jagers met geweren,
vallen en vergiftigd aas, wegens vermeende voedselconcurrentie

9.

jagers ze niet volledig uitroeiden

10

dit wel leek te gebeuren in de jaren zestig door grootschalig
gebruik van niet -afbreekbare bestrijdingsmiddelen, vooral DDT,
dat zich ophoopte in het lichaamsvet

11.

eischalen daardoor dunner en broos werden en vaak al braken
tijdens het broeden

12

in de winter acute sterfte optrad, wanneer de vogels hun
vetreserve aanspraken

13.

sinds een gebruiksverbod op deze bestrijdingsmiddelen het aantal
roofvogels weer sterk is toegenomen
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14.

van een compleet herstel geen sprake is en enkele soorten, zoals
de Boomvalk en de Torenvalk al weer afnemen

15.

vooral de overmaat aan stikstof in het milieu in de voedselketen
leidt tot veranderingen in dierlijke eiwitten en gebrek aan vitamine
B2 wat slechte broedresultaten bij roofvogels tot gevolg heeft

16.

door verzuurde ondergrond en vervuilde lucht de bomen niet meer
voldoende voedingstoffen opnemen om bepaalde aminozuren te
produceren

17.

deze via insecten in zangvogels terecht moeten komen en op hun
beurt weer in roofvogels

18.

een Sperwervrouwtje zelfs gedeeltelijk haar borstspierweefsel
aanspreekt om nog eieren te kunnen produceren

19.

ook het stapelvoedsel voor roofvogels en uilen in de vorm van
muizen de laatste decennia overal afneemt door intensieve
landbouwmethoden

20.

muizenpieken zoals in 2014 steeds minder vaak voorkomen

21.

de intensivering van de melkveehouderij intensiever grondgebruik,
lagere grondwaterstand, hogere veebezetting en minder vee in de
wei betekent

22.

er een monocultuur van snelgroeiend gras ontstaat, zonder
kruiden, waarop meer stal- en kunstmest komt en waarbij het gras
veel vroeger en vaker wordt gemaaid

23.

drijfmest, die verplicht geïnjecteerd wordt ter beperking van de
uitstoot van schadelijke stoffen (ammoniak) in de lucht, het
bodemleven minimaal twee weken doodt en verjaagt

24.

in deze mest nog veel resten van ontwormings-middelen en
andere diermedicijnen voorkomen, die het bodemleven eveneens
negatief beïnvloeden

25.

gebruik van veel (kunst)mest gras zo snel doet groeien, dat het al
in mei wordt gemaaid, waardoor veel weidevogelkuikens omkomen

26.

deze ontwikkelingen negatief zijn voor Grutto’s, die oorspronkelijk
afkomstig waren uit onbewoonde steppengebieden en ook voor de
overige weidevogels als Kemphaan, Slobeend en Veldleeuwerik

27.

het te verwachten is dat deze vogels buiten de reservaten de
komende decennia zullen uitsterven
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28.

deze ontwikkeling positief is voor ganzen, die explosief zijn
toegenomen door het beschikbaar komen van veel eiwitrijk gras

29.

graslanden zo kort begraasd worden door ganzen, dat
weidevogelkuikens onvoldoende beschutting vinden in het korte
gras

30.

unieke vegetatie in kwetsbare natuur, zoals vennen, wordt
aangetast door de grote hoeveelheden uitwerpselen van ganzen

31.

in de akkerbouw korrelgranen zoals haver en rogge plaats
gemaakt hebben voor mais

32.

samen met rijke bemesting, intensief gebruik van onkruid – en
insecten bestrijdingsmiddelen tot gevolg heeft dat de beschikbare
hoeveelheid voedsel voor typische akkervogels als Patrijs en
Grauwe gors en eigenlijk van alle insecten etende vogels, sterk is
afgenomen

33.

vogelakkers met bloemen-en kruiden stroken, afgewisseld met kort
gemaaide stroken, direct veel vogelsoorten aantrekken, maar niet
geleid hebben tot herstel van de Veldleeuwerik

34.

dit waarschijnlijk komt, doordat de aangrenzende percelen, waar
de Veldleeuwerik broedt, te vaak wordt gemaaid

35.

Overblijvende stoppelvelden een grote aantrekkingskracht hebben
op akker- en roofvogels

Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Als deze Winterkoning bij jullie op de deurmat valt, is het juli. Voor enkelen
is dan de zomervakantie misschien begonnen en voor de anderen is het
nog even afwachten. In ieder geval willen wij, Jan, Henk, Hans, Matty,
Micha, Jeroen en ik jullie een hele mooie zomervakantie toewensen. In
september gaan we natuurlijk weer van start met de eerste excursie en
krijgen jullie tegen die tijd een uitnodiging hiervoor. Nu eerst de verslagen
van onze laatste excursies.
Excursie naar duin en bos
Vincent Smekens
We gingen op 12 maart om 9:30 verzamelen op het station. Van af daar
gingen we lopen naar Het hof van Kijk-Uit. Onderweg hoorden we heel
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veel keer een Grote Bonte Specht, maar hebben deze niet gezien. Tijdens
het lopen zagen we: Roodborstjes, een Boomklever, Houtduiven, Kool- en
Pimpelmezen, Vinken en wat andere vogels. Toen we voorbij Kijk-Uit
waren liepen we richting de duinen. We kwamen toen bij een open weide
en daar zagen we Buizerds en een mannetje Havik op thermiek cirkelen.

Foto: Cees Baart

Ook zagen we hier heel veel Aalscholvers in de bomen zitten. Toen
vertelde een van de excursieleiders dat daar ongeveer 1200 nesten zaten
en dat dit nu de grootste kolonie van Nederland is.
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Foto: Cees Baart

Op de terugweg zagen we een groep Schotse hooglanders in het veld
liggen. Het was heel gezellig en de zon scheen dus het was een perfecte
dag.
Vogelexcursie “De Woude”
Wouter Wildschut
Op zondag 9 april verzamelden we ons achter het station van Castricum
om naar de Weidevogels op De Woude te gaan kijken. We vertrokken rond
halfnegen. Dat was vanwege de reistijd. Nadat we bij De Woude waren
aangekomen, moesten we eerst met een veerboot naar de overkant omdat
we er anders niet heen konden. We hadden geluk met het mooie weer en
de vogel zongen en riepen volop. Zo merkten we al snel op, dat er veel
Grutto’s waren. Uiteindelijk hebben deze vogels gezien: Visdief, Fitis,
Winterkoning, Grauwe gans, Canadese gans, Merel, Pimpelmees, Koolmees, Wilde eend, Grutto (talrijk!!!), Scholekster, Brandgans, Canadese
gans, Nijlgans, Meerkoet (en nest met 6 eieren), Tjiftjaf, Zwarte Kraai,
Ekster, Krakeend, Buizerd, Kievit, Zilvermeeuw, Kauw, Aalscholver, Witte
Kwikstaart, Fuut, Rietzanger, Rietgors, Spreeuw, Veldleeuwerik, Kuifeend,
Smient, Stormmeeuw, Tureluur, Bergeend, Graspieper, Kokmeeuw,
Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Houtduif, Ringmus, Putter,
Holenduif, Waterhoen en Huismus.
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Hierbij werden door de excursieleiders opgemerkt, dat de Dagpauwoog,
Kleine Vos, het Koolwitje en de Citroenvlinder er waren. Wat ook
opmerkelijk was, dat we 6 hazen bij elkaar zagen rond huppen. Via de app
van Arthur bleek dat we uiteindelijk ~12400 stappen gezet hadden ofwel
~9,7 km gelopen hadden.

De Woude

Foto: Wouter Wildschut

Excursie Boerenzwaluwen tellen
Thomas Dunselman
Zondag 7 mei zouden we een fietsexcursie Boerenzwaluwen tellen
hebben, maar omdat het nog iets te vroeg was zijn we ook naar een
heleboel andere vogels gaan kijken. We zijn op verschillende plekken gaan
kijken zoals boerderijen en maneges. De excursieleiders hebben ons het
geluid van de zwaluwen laten horen en de verschillen in de staart laten
zien zodat we ze goed konden onderscheiden. We hebben uiteindelijk de
Gier, Huis- en Boerenzwaluwen gezien. Daarna zijn we de polder ingegaan en zagen we meteen de Witte en Gele Kwikstaart, ook hoorden we
toen een Nachtegaal, een Tjiftjaf en een Winterkoninkje zingen. Toen we
nog verder gingen hebben we ook een heleboel soorten meeuwen en
ganzen gezien, maar ook bijvoorbeeld de Kluut en de Lepelaar. We
hebben er heel wat van geleerd.
Overige waarnemingen: Kievit, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Kleine
Mantelmeeuw, Huismus, Spreeuw, Stormmeeuw, Meerkoet, Blauwe
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Reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Canadese gans, Bergeend,
Krakeend, Wilde Eend, Nachtegaal (gehoord), Houtduif, Tapuit,
Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Merel, Koolmees, Ekster, Slobeend, Kluut,
Tureluur, Grutto, Graspieper, Visdief, Kemphaan, Lepelaar, Winterkoning
(gehoord), Tjiftjaf (gehoord), Kolgans, Brandgans, Zwartkop, Witte
Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Oeverloper en Wintertaling.

Boerenzwaluw

Foto: Cees Baart

Vogelbladen
Martine Kamminga
Met ingang van dit jaar, wordt de Skor alleen nog voor leden op Texel op
papier verzonden. Leden op het vasteland krijgen hem voortaan digitaal, of
moeten wat extra betalen.
Een interessant artikel over de geschiedenis van de Grote Stern deze
keer, in het eerste nummer van dit jaar. De laatste jaren broedt hij weer
talrijk op Texel. In de 18e eeuw broedden ze nog massaal op Eierland, wat
toen nog een eiland was. De eieren werden in die tijd geraapt door de
kastelein van het landhuis daar, en verkocht aan koekenbakkers in
Amsterdam. Ook in Zeeland en op Rottum werd dat gedaan. Roofvogels
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werden bejaagd of verjaagd. Niet alle eieren werden geraapt, want men
wilde wel de populatie veiligstellen. Toen de konijnenhouderij winstgevender werd en Eierland werd ingepolderd, werden de Grote Sterns niet
meer zo goed beschermd en nam hun aantal af. Rond 1900 raakten veren
als dameshoedversiering erg in de mode en werden er zeer veel
kustvogels geschoten. Vanaf 1912 werden ze toch weer beschermd en
nam hun aantal tot 1960 weer langzaam toe. Maar in 1964 daalde hun
aantal tot nul, door de lozing van telodrin, een bestrijdingsmiddel, door
Shell, in Pernis. Pas in 2004 herstelde de Grote Stern zich weer op Texel,
vooral op Wagejot en in Utopia. De Grote Stern wordt een erratische vogel
genoemd. Zijn keuze van het broedgebied is onvoorspelbaar.
Sinds 1996 neemt op Texel en in heel Nederland de Scholekster in aantal
af. Wel 5 procent per jaar. Wat nu de oorzaak is, is onbekend. In enkele
vogelbladen, zoals de Kleine Alk, nummer 1 van dit jaar, wordt het project
CHIRP beschreven. Die afkorting staat voor Cumulative Human Impact on
BiRd Population. In de winter worden Scholeksters gevangen en gewogen
om hun conditie te bepalen en krijgen ze een kleurring om, en op Vlieland
zijn 19 Scholeksters uitgerust met UvA BiTs trackers op hun rug, zodat
men hun gangen na kan gaan. CHIRP is een deel van een onderzoek
programma dat wordt uitgevoerd door partners van het CAPS, Deltares, de
Luchtmacht, de NAM, de provincie Friesland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming.
Volgens de Kleine Alk deden de IJsvogels het vorig jaar goed, dankzij een
milde winter en de aanleg van IJsvogelwanden. In praktisch alle gebieden
in en om Alkmaar was het een topjaar, met zeker 26 tot 30 territoria in
totaal.
Ook Krakeenden nemen de laatste jaren flink in aantal toe. In de Rekerhout zijn ze hun schuwheid tegenover mensen verloren en gaan ze zich
gedragen als Wilde Eenden, die overal juist afnemen in aantal. Ze vestigen
zich steeds meer in het stedelijk gebied van Alkmaar. In 1994 waren er
nog geen Krakeendterritoria, in 2004 al elf en in 2014 maar liefst 72
territoria.
In de Tringiaan aandacht voor het jaar van de Koekoek. De Koekoek gaat
in Europa sterk achteruit. De laatste 30 jaar met wel 65 procent in GrootBrittannië en bij ons tussen 1960 en 2004 met 50 procent. In GrootBrittannië werden voor onderzoek in 2016 enkele vogels voorzien van een
GPS tracker. Ze overwinteren in de savannen van Midden-Afrika. De
Koekoek legt zo'n 10 eieren in verschillende nesten. In 20 procent van de
gevallen is er succes. Ze leggen hun eieren in kleine nesten. De waardDe Winterkoning 52 (3)
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vogels verschillen in acceptatie van het ei. De Heggenmus is vrij
gemakkelijk, de Bosrietzanger verwijdert het ei vaak, en de Rietgors kan
het nest verlaten. Ook kunnen waardvogels elkaar waarschuwen voor de
aanwezigheid van de Koekoek. Mogelijke oorzaken van de afname van de
Koekoek zijn: de afname van waardvogels als de Graspieper en de Gele
Kwikstaart, meer gevaren tijdens de trek, ontbossing van hun winterkwartieren, en het eerder broeden van de waardvogel door de klimaat
verandering, waardoor de Koekoek te laat komt om zijn ei te leggen.
In het maartnummer van de Kieft een geschiedenis van broedgevallen van
Steltkluten in Noord-Holland, gehaald uit het tweede nummer van Tussen
Duin en Dijk uit 2016. In de Zaanstreek zijn sinds 1935 wel wat broedgevallen geweest, met een lange pauze tussen 1966 en 2000. Veel
broedsels mislukten door hoge waterstanden. In 1965 brachten twee
paartjes vier juvenielen groot, op het opspuitterrein van het toen
toekomstige Peldersveld te Zaandam. In 2015 was er een succesvol
broedgeval op Texel en in de omgeving van Amsterdam.
In De Heul in Oostzaan heeft men vorig jaar plankjes aangebracht onder
Huiszwaluwnesten, om overlast van poep tegen te gaan. Dat bleek ook
leuk voor de Torenvalk, die gewoon vanaf zo' n plankje het nest kon
leegroven. Ook bleken er nesten ónder plankjes te zijn gemaakt, waardoor
het hele doel de mist in ging.
Bij het pontje van Ilpendam koos een Boerenzwaluw wel een heel
bijzondere plek om te broeden: onder de beweegbare klep van de pont!
Vorig jaar waren de Oeverzwaluwen verdwenen in Het Twiske. Een
nieuwe mogelijke verklaring is de aanwezigheid van een marterachtige,
b.v. een Wezel. De Oeverzwaluwenwand in De Trickel, bij de Poelboerderij, aangelegd in 2005, is nooit gebruikt, daarom is hij in 2015
omgevormd tot IJsvogelwand. Op 12 juni vorig jaar vlogen er inderdaad
twee jongen uit, en op 5 augustus kwam er een tweede legsel uit, 5 à 6
jongen!
In de polder Zeevang en de Starnmeer zijn enkele boeren afgehaakt toen
de eisen voor het natuurbeheer op hun land strenger werden. Ze krijgen nu
alleen nog beheervergoeding als ze samen 50 ha aaneengesloten land
beheren en op 10 procent daarvan moeten ze zgn. zwaar beheer
toepassen: geen werkzaamheden tussen 1 april en 1 juni, dus niet maaien,
geen koeien op dat land, waterstand niet veranderen. Hierdoor kunnen de
kuikens in alle rust vliegvlug worden. Volgens deze boeren weegt de
beloning voor dat beheer niet op tegen de kosten die ze moeten maken.
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In 2015 werden veel pullen opgegeten door roofvogels, vossen en
hermelijnen. Twee jaar daarvoor waren er veel muizen die predatoren
aantrokken. In 2016 werden er meer Grutto's en Tureluurs grootgebracht,
maar met Scholekster en Kievit ging het minder goed.
Nieuws van het watervogelfront in de Fitis, nr. 1. Gekleurde halsbanden bij
grote vogels als de Wilde Zwaan, geven een grotere kans op terugmeldingen, omdat ze beter kunnen worden afgelezen. De vogels hebben
er zelf geen last van. Sommige Ganzen dragen ze al meer dan 10 jaar en
hebben vele nesten grootgebracht.
De laatste winter waren er veel Kleine en Grote Burgemeesters, vooral bij
de Zuidpier bij IJmuiden.
De laatste tien jaar overwinteren er steeds meer Krooneenden in de
Amsterdamse Waterleidingduinen, maar ze broeden er nog niet. In
Meijendel bij Den Haag broeden ze wel, misschien doordat er in het
voedselarmere water daar meer Kranswieren groeien en omdat de
waterlopen daar wat grilliger, wat natuurlijker zijn.
Een fietspad door de AWD is weer voorlopig van de baan. In 2000 wilde
men de duinen van Zuid-Kennemerland meer één geheel maken, ihkv de
Ecologische Hoofdstructuur, nu het Natuurnetwerk genoemd. De Provincie
Noord-Holland wilde wel een ecoduct over de Zandvoortselaan aanleggen,
om de AWD en het Nat. Park Zd.Kennemerland met elkaar te verbinden,
mits er ook een fietspad kwam. Natuurbeschermers hadden daar
bezwaren tegen, bang voor een grotere recreatiedruk en aantasting van de
grijze duinen en het duinbos. In 2009 werd een alternatief tracé goedgekeurd, langs de buitenrand, Noord-Oostelijk van het duin. Maar daar
bleek de zeer zeldzame Nauwe Korfslak voor te komen, dus dit plan ging
ook niet door.
In mei 2014 bepaalde het Europese Hof in een uitspraak in een andere
zaak over de Natuurbeschermingswet, dat alleen een groot maatschappelijk belang een voorwaarde kan zijn voor de aanleg van een
fietspad door een natuurgebied. In 2015 dient de Provincie weer een
verzoek in om een fietspad aan te leggen, nu meer naar het Westen, door
vergrast duingebied, parallel aan de Zandvoortselaan, naar de dienstweg.
Langs het toekomstige tracé werden schermen geplaatst ter bescherming
van de Zandhagedis. Stichting Natuurbelang liet in de zomer van 2016
aanvullend onderzoek doen in de AWD, naar de duinvegetatie en de
Zandhagedis, en ze voerden een bodemprocedure tegen de gemeente
Zandvoort. Op 5 december 2016 stelde de rechtbank van Noord-Holland
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deze stichting in het gelijk. Een openbaar belang van een evt. fietspad was
niet aantoonbaar, en er was grote kans op aantasting van het natuurgebied.
Het Haarlemmermeersebos bij Hoofddorp wordt opnieuw ingericht. Het
dateert nog uit de tijd van de Floriade. Volgens de Vogelwerkgroep en het
IVN van Zuid-Kennemerland wordt in de plannen van de gemeente te
weinig aandacht gegeven aan het creëren van natuurwaarden. Zo zou er
wat meer diversiteit in de begroeiing kunnen worden aangebracht, b.v.
bosdelen met ondergroei, gazons én hoog gras, wateroevers voor wateren moerasnatuur.
Op datzelfde terrein werd op 22 en 23 april j.l. de Mudmasters Obstacle
Run gehouden, een modderloop met hindernissen die elk jaar meer
deelnemers trekt, wel 15.000 dit jaar. In voorgaande jaren werd het in
maart gehouden. Nu dus midden in de broedtijd. De organisatie had wel
het Ecologisch adviesbureau Waardenburg ingeschakeld om een
haalbaarheidsonderzoek te doen. Deze adviseerde om op plekken van het
traject waar de natuur verstoord kon worden, die natuur weg te snoeien.
De Vogelwerkgroep tekende bezwaar aan tegen het feit dat het in april
moest plaatsvinden. Er zijn toch andere maanden waarin die modderloop
kan worden gehouden. Het natuurbelang had zwaarder moeten wegen.
Maar inmiddels is het evenement al gehouden en het moet dolle pret
geweest zijn, getuige de foto's die op internet in omloop zijn.
Vogelwaarnemingen in Midden-Kennemerland, februari-april 2017
Hans Schekkerman
Dit waarnemingenoverzicht beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017.
Het is een selectie van waarnemingen van schaarse soorten of grote
aantallen van gewonere soorten, samengesteld op basis van meldingen op
waarneming.nl en trektellen.nl, en van de vinkenbaan, en hier en daar
voorzien van interpretatie. Alle melders worden hartelijk bedankt voor het
invoeren van waarnemingen, ook als ze hier niet zijn vermeld. Om
tekstruimte te sparen zijn voornamen van waarnemers doorgaans alleen
bij eerste vermelding voluit gegeven. Veel gebruikte afkortingen: tp = ter
plaatse; kj = kalenderjaar; ad = adult; juv = juveniel; m = man; v =
vrouwkleed; ovv = overvliegend, Z = naar Zuid etc.; NHD = Noordhollands
Duinreservaat.
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Algemeen
Februari begon met het staartje van de lichte vorstperiode en van het in de
vorige aflevering besproken ‘burgemeesterspektakel’ op de stranden. De
rest van de maand was zachter, vrij nat en winderig. De tweede week van
maart bracht het eerste voorjaarsweer met oplopende temperaturen bij
ZO-wind. In die periode was er over zee onder meer veel trek te zien van
Zwemeenden. Ook het einde van maart was zacht, waardoor diverse
soorten zomervogels al vroeg in aantallen terugkeerden, met name
Blauwborsten, Fitissen en Boompiepers. Daarna volgde echter een
uitgesproken koele aprilmaand met veel wind uit de noordhoek, die een
verdere massale aankomst van zomervogels wat ophield. Hoewel aan het
einde van de maand de eerste exemplaren van alle te verwachten soorten
wel binnen waren (zie het fenologie-overzicht aan het einde van deze
rubriek) bleef mooie trek van bijvoorbeeld kwikstaarten of zwaluwen uit.
Wat trek betreft viel er over zee meer te genieten, onder meer door forse
aantallen Dwergmeeuwen.
Patrijs
12 Meldingen, uitsluitend uit het bollengebied tussen Bakkum-Noord en
Egmond. Er werden maximaal 5 vogels bijeen gezien.

Patrijs, Vennewaterspolder, 19 mrt
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Toendrarietgans
1 t/m 11 feb – max. 40 tp, West-Limmerpolder – Hans Groot e.a.
Ongetwijfeld was het de vrieskou die deze ongebruikelijke groep
naar de regio bracht.
4 t/m 15 feb – 1 tp, polders Castricum-Heemskerk – Jos Vroege e.a.
Kleine Rietgans
1 feb – 19 ZO, Infiltratiegebied NHD Castricum – H. Groot
3 t/m 11 feb – 1 tp, Limmerpolder – Ruud Altenburg e.a.
13 feb – 80 N, NHD Heemskerk – Sander Schagen
Kleine Canadese Gans
24 feb – 6 tp, Hempolder, Akersloot – H. Schekkerman
Witbuikrotgans
13 mrt – 2 N, Castricum a/Zee – Mark Res. In groep Rotganzen. Pas de 4e
waarneming in ons werkgebied; alle betroffen langstrekkende vogels.
Kleine Zwaan
3 feb – 2 ad tp, Oude Venne, Uitgeest – M. Res. De zelfde vogels als in
januari.
1 t/m 24 mrt – 1 ad tp, Castricummerpolder – C. de Vries e.v.a. Zou dit één
van de voorgaande twee vogels zijn, die zijn partner was
kwijtgeraakt?
17 feb - 64 NO, Castricum – Leo Heemskerk, H. Schekkerman. Deze
groep, die luid toeterend laag over Castricum vloog, bevatte zwaan
Daisy Clarke met een satellietzender, zo bleek achteraf. Op een
foto gemaakt door Leo is de zender zelfs te zien! De vogels
kwamen rechtstreeks uit hun wintergebied bij Welney, Norfolk,
Engeland, en vlogen via de Noordoostpolder en Helgoland door
naar een pleisterplaats in Sleeswijk-Holstein, N-Duitsland
(www.flightoftheswans.org).
Wilde Zwaan
Tellingen in het infiltratiegebied leverden op 17 feb nog 16 en op 26 feb 22
Wilde Zwanen op (H. Schekkerman). De laatste werden gezien op 9 maart
(4 tp, Castricummerpolder) en 10 maart (4 tp Infiltratiegeb. – T. Ros e.a.).
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Pijlstaart
Waargenomen tussen 17 feb en 20 apr. Grootste aantallen over zee, o.a.:
11 mrt – 612 N in 3 uren, Castricum aan Zee – H. Groot e.a.
Zomertaling
Zeetrektellingen leverden in totaal 26 Zomertalingen op tussen 10 feb en 9
apr (maximum 10 op 12 mrt). Pleisteraars werden gemeld tussen 11 en 28
mrt (en dus niet meer in april..), uit de waterberging (max. 5), de Groote
Ven (max. 2) en de Wei van Brasser, NHD Bakkum (max. 2).
Topper
25 feb – 1 vr tp, Dodde, Alkmaardermeer – Remco Oosterlaar
11 mrt – 19 N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, Guido Keijl e.a.
12 t/m 15 mrt – 1 v tp, Waterberging Noorderveld – Edwin Kerssens e.a.
IJseend
2 t/m 4 feb – 1 v tp, Noordpier IJmuiden – Jeroen van der Klaauw e.a.
4 mrt – 1 m Z, Castricum aan Zee – H. Groot, H. Schekkerman
8 apr – 2 N, Castricum aan Zee – H. Groot
Grote Zee-eend
2 feb – 15 tp, Egmond aan Zee – Pim Wolf. Tijdens een vliegtuigtelling.
Over zee werden totaal 5 trekkende vogels gezien in februari, 31 in maart
en 154 in april. De beste dag was 23 apr met 47 N. Het telpostrecord staat
op 674 N op 11 april 1982.
Nonnetje
22 feb – 1 v tp, Hempolder, Akersloot – Onno Steendam
IJsduiker
11 mrt – 1 Z, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, H. Groot, Olvin van
Keeken. “Winterkleed duiker boven horizon op ruim 1 km. Zeer groot (2x
de wat later passerende Roodkeelduikers) met dikke nek, opvallend trage
vleugelslag. Kop/zijhals op afstand nogal donker, grijs, niet bruin.”
Parelduiker
De Winterkoning 52 (3)

39

Op 7 dagen tussen 14/3 en 28/4 passeerden Parelduikers bij Castricum
aan Zee; in totaal 15 met een telpostrecord van 8 N op 8/4 (H. Groot).
Noordse Stormvogel
19 apr – 1N, Castricum aan Zee- H. Groot
Roodhalsfuut
Opmerkelijk schaars deze winter:
5 feb – 1 tp, Castricum aan Zee – Bert Winters
1 mrt – 1 N, Castricum aan Zee – H. Groot
Geoorde Fuut
De Geoorde Futen keerden terug op de Wei van Brasser op 11 (2, Ingmar
vd Brugge) en 3 maart (3, E. Kerssens). In de tweede helft van mrt was
steeds 1 vogel aanwezig, maar vanaf 7 april (7 tp, R. Altenburg e.a.)
steeds minstens 2 paartjes, waarvan 1 op het Doornvlak.
Kuifduiker
2 feb t/m 19 feb – 1 tp, Noordpier IJmuiden - Rik Winters e.a.
5 feb – 1 tp, Egmond aan Zee – Pieter Baalbergen e.a.
12 mrt – 2 N, Castricum aan Zee – R. Altenburg
Kuifaalscholver
19 feb – 1 tp, Noordpier IJmuiden – Lars Buckx
26 feb – 1 tp, Noordpier IJmuiden – Peter de Rouw
25 mrt – 1 tp, Noordpier IJmuiden – R. Slings
Grote Zilverreiger
Slaapplaatstellingen in deze periode:
24 feb – 6 Karpervijver Bakkum – Arend de Jong.
25 feb – 26 starteiland Alkmaardermeer – A. de Jong e.a.
Kleine Zilverreiger
8 jan t/m 13 mrt – 1 tp, West-Limmer- en Vennewaterspolder – Hielke
Boomsma e.a. Pas het 3e wintergeval in de regio (2006, 2015). Deze
overwinteraar zat kennelijk meestal op een niet door vogelaars bezochte
plek, en werd alleen gezien toen hij tijdens vorst een ijsvrije duinrel
opzocht, en 4x op zijn slaapplaats (Karpervijver; 3 en 24 feb, 12-13 mrt).
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Roerdomp
Waargenomen op 12 dagen in februari en maart, in het infiltratiegebied
(max. 2 op 2 feb) en bij vogelhut De Winterkoning, NHD Castricum.

Roerdomp zakt door het ijs, Hoefijzermeer, 15 feb

Foto: Hielke Boomsma

Ooievaar
Vroege meldingen op 28 feb bij Egmond (Jack Pauw), 23 mrt boven
Castricum (Manon Tentij), 31 mrt in NHD Bakkum (A.T. Dekker) en 2 apr
bij Uitgeest (Paul Ruiters). Op 9 apr 4 en daarna geregeld 2 vogels in de
Heemskerker en Castricummer polders, en incidenteel bij Uitgeest en
Limmen. Op 29 apr stonden 2 ooievaars te klepperen bij Marquette,
waarvan er 1 een Duitse ring droeg (R. Altenburg).
Visarend
22 apr – 1 N, strand Castricum-Egmond – H. Groot, H. Schekkerman, H.
Kuperus
30 apr – 1 N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, H. Groot
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Rode Wouw
27 mrt – 1 ZW, Heliomare, Wijk aan Zee – R. Slings
31 mrt – 1 W over Castricum – H. Schekkerman, L. Heemskerk
Zwarte Wouw
9 apr – 1 N, Bakkum-Noord – H. Kuperus
Zeearend
30 apr – 1 onv, N en weer Z, Hoge Toren, NHD Bakkum – H. Groot, R.
Altenburg
Blauwe Kiekendief
7 waarnemingen in feb, 2 in mrt en 7 in apr, zowel uit het duin als uit de
polders. Mannetjes gemeld op 11-12 en 28 feb, en 3-7 apr. Nu Blauwe
Kiekendief nogal schaars is geworden en Steppenkiekendief sterk toeneemt als doortrekker is het nuttig om ook bij meldingen van Blauwe
Kiekendieven, vooral vanaf maart, kort te vermelden welke relevante
kenmerken zijn gezien.
Steppekiekendief
13 apr – 1 ad m tp, Vennewater, Egmond-Binnen – Ton Visser. Een foto
van dit adulte mannetje werd op facebook geplaatst.
Grauwe Kiekendief
30 apr – 1 vr N, De Krim, NHD Egmond – Tom Damm. “Vanuit het zuiden
vloog een ringtail-kiekendief in onze richting en op ca. 40-50 m langs ons.
Het bleek om een zeer slank individu te gaan met vrij puntige vleugels,
zodat de keus direct beperkt werd tot Grauwe of Steppe. De slagpennen
waren allemaal licht getint met een vrij regelmatige donkere bandering en
ook de ondervleugeldekveren waren licht. Ik kon geen lichte halsring
ontdekken achter de donkere zijhalsvlek.” Dit is pas de vijfde
regiowaarneming van Grauwe Kiekendief in deze eeuw.
Ruigpootbuizerd
21 feb – 1 N, Waterberging Noorderveld, Heemskerk – Luc Knijnsberg
In ‘normale’ winters is deze soort een zeldzaamheid geworden in onze
regio, terwijl verwarring met Buizerd altijd op de loer ligt. Daarom het
42

De Winterkoning 52 (3)

verzoek om bij meldingen details te vermelden over de omstandigheden en
de waargenomen kenmerken.
Smelleken
5 feb – 1 jagend, Westerberg, NHD Egmond – R. Oosterlaar
11 mrt – 1 ovv, Zweefvliegveld, NHD Castricum – R. van der Starre
17 apr – 2 N over zee, Castricum aan Zee – R. Altenburg
Boomvalk
Vier waarnemingen tussen 22 en 30 apr, alle uit het NHD. – W. Olbers,
Herman van Oosten, Natasja Nachbar, H. Kuperus.
Slechtvalk
11 waarnemingen in feb, 12 in mrt en 16 in apr. De meeste meldingen
betroffen enkelingen, maar 3 betroffen een man en een vrouw samen.
Kleine Strandloper
17 apr – 1 N, Castricum aan Zee – R. Altenburg.
29 apr – 5 N, Castricum aan Zee – G. Keijl
30 apr – 1 N, Castricum a/Zee – H. Schekkerman, H. Groot, R. Altenburg
Krombekstrandloper
30 apr – 5 N, Castricum a/Zee – H. Groot, H. Schekkerman, R. Altenburg
Paarse Strandloper
Maximaal 18 vogels op de Noordpier (26 mrt, H. Schekkerman). Laatste
waarneming op 16 apr (1 tp, Kees de Jager).
Kemphaan
Aanwezig in de Castricummer en Heemskerker polders gedurende de hele
periode, ook rond de vorst in februari (max. 9). Grootste aantallen:
11 mrt – 30 tp, Waterberging Noorderveld – Olvin van Keeken
8 apr – 14 Oude Venne en 12 Waterberging – J. Vroege, I. vd Brugge
Bokje
Vier waarnemingen in feb (2 NHD, 2 Castricummerpolder), 4 in mrt (NHD,
w.o. 8 bijeen), en nog 3 in april (NHD, laatste op 14 apr, zweefvliegveld).
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Grutto
Nadat de eerste grutto’s in de Groote Ven neerstreken op 18 feb liepen de
aantallen op tot 45 op 24 feb, 127 op 27 feb, en 220 op 5 mrt. Tot midden
april schommelden ze tussen 180 en 210, daarna zakten ze. Naast eigen
broedvogels pleisteren hier ook veel IJslandse Grutto’s (24 mrt 115, H.
Schekkerman).
Regenwulp
Een vroege doortrekker op 13 mrt (1 N, Castricum aan Zee – M. Res), en
daarna geregeld vanaf 8 april.
Zwarte Ruiter
1 apr – 1 tp, Heemskerker Noordbroek – R. Slings
9 apr – 1 tp, Waterberging Noorderveld – I. vd Brugge
9 apr – 1 tp, Wei v/Brasser, NHD Bakkum – I. vd Brugge
28 apr – 1 tp, Wei v/Brasser, NHD Bakkum – P. Mol, K. Klaij, A.T. Dekker
Witgat
Acht waarnemingen in feb (vorst!), 6 in mrt en 5 in apr.
Bosruiter
28 t/m 30 apr – 1 tp, Waterberging Noorderveld – R. Altenburg, H. Groot
Grote Jager
24 feb – 1 N, Castricum aan Zee – G. Keijl
Kleine Jager
Over zee N vliegende vogels op 15, 23 en 29 apr vormden een bij
sommige andere telposten wat mager afstekende oogst (G. Keijl, H.
Schekkerman).
Zwartkopmeeuw
Op de zeetrektelpost werden Zwartkopmeeuwen gezien vanaf 5 mrt; in
totaal 9 ad en 2 2kj). Overige waarnemingen:
24 mrt - 1 3kj tp, Vennewaterspolder, 2 ad tp Limmerpolder – R. Altenburg
17 apr - 2 ad tp, Heemskerker Noordbroek – R. Altenburg
21 apr - 2 ad ovv, Dorregeesterpolder, Uitgeestermeer – H. Schekkerman
23 apr – 1 ad tp, Waterberging Noorderveld, R. Slings
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Dwergmeeuw
Dagelijks overzee vanaf 2e week maart; grootste aantallen:
8 apr – 3932 N en 500 tp, Castricum aan Zee – H. Groot
15 apr – 1928 Z en 3645 N, Castricum aan Zee – H. Groot en G. Keijl
17 apr – 1671 N, Castricum aan Zee – H. Groot en G. Keijl
Geelpootmeeuw
5 feb – 1 1e winter tp, strand Egmond-Binnen – Bert Winters
12 mrt – 1 ad tp, strand Wijk aan Zee – Dennis de Heer
16 apr – 1 2e winter tp, Waterberging Noorderveld – R. Altenburg
Pontische Meeuw
11 Waarnemingen van in totaal 13 vogels, verspreid over de hele periode,
op de stranden en in de waterberging. Hieronder ook de Tsjechische
gekleurringde 1e winter die in januari al werd gezien.
Kleine Burgemeester
De reeks waarnemingen illustreert dat Kleine Burgemeesters meer dan
Grote worden gezien tijdens een periode van ‘terugtrek’ in maart-april.
2 feb – 1e winter tp, strand NHD Egmond – R. Slings
3 t/m 12 feb – 1e w tp, Noordpier IJmuiden – R. van der Starre e.a.
10 mrt – 1e w tp, Noordpier IJmuiden – L. Heemskerk, Leon Edelaar
15 mrt – 1 1e w W, Zeestraat, Beverwijk – Rik van der Starre
24 mrt – 1e w tp, strand Noordpier-Wijk aan Zee – L. Edelaar
8 apr – 1 3e w tp, strand Heemskerk – H. Schekkerman, R. Altenburg.
Deze vogel kon a.d.h.v. foto’s worden herkend als een die al
wekenlang bivakkeerde in het Westerpark in Amsterdam. Twee uur
na deze waarneming werd hij daar weer gezien!
10 t/m 15 apr – 1 1e w tp, Noordpier – Maarten van Kleinwee, Bert
Beekman
28 apr – 1 2e w tp, strand Heemskerk – L. Heemskerk
30 apr – 1 1e w tp, Castricum aan Zee – H. Groot e.a.
Grote Burgemeester
1 feb – 1 1e winter tp, Alkmaarseweg, Beverwijk – J.Heeremans. Op brood.
IJsvogel
20 waarnemingen in feb, 22 in mrt en 9 in apr. Deze aantallen liggen iets
lager dan in dezelfde maanden van 2016 (resp. 30, 22 en 20), wat wellicht
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wijst op enige vorststerfte, maar niet op een decimering van de stand.
Opvallend is dat in februari 70% van de meldingen uit de dorpen kwam,
daarna nog maar 25%.
Kerkuil
8 apr – 1 roepend, Koningsduin, Castricum – Sander Lagerveld
Oehoe
18 apr – 1 tp, Bakkum-Noord – P. v. Renen. Rustend in dennen in een
privétuin. Dit betreft mogelijk de ontsnapte vogel die in zomer en najaar
2016 in Castricum werd gezien; het bleef onbekend of hij een ring droeg.

Oehoe, Bakkum, 18 apr

Foto: Peter van Renen

Halsbandparkiet
25 apr – 12 ZW, Limmen – P. vd Heijdt. 20:45; slaaptrek richting
Heemskerk?
Kleine Bonte Specht
Twee meldingen in feb, 9 in mrt en 6 in apr, uit alle 4 ‘terreinen’ in het NHD
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Klapekster
5 feb – 1 tp, Koepelduin, NHD Egmond – R. Oosterlaar
19 feb – 1 tp, Hoge Toren, NHD Egmond – J. Vroege
12 mrt – 1 tp, Westerberg, NHD Egmond – H. Schekkerman
15 mrt – 1 tp, Reggers, NHD Egmond – H. Schekkerman
28 mrt – 1 tp, Zweefvliegveld, NHD – K.Mudde, A. d. Jong, M. v. Leeuwen
Met slechts 5 waarnemingen in 3 maanden tijd wist de tussen de Middenweg en de Hoge Toren overwinterende Klapekster zich goed uit het zicht
van vogelaars te houden. De vogel op het Zweefvliegveld op 28 mrt betrof
allicht eerder een doortrekker dan de overwinteraar uit het (intensiever
bevogelde) zuidelijke territorium, die op 24 jan voor het laatst was gezien.
Beide activiteitsgebieden besloegen een oppervlakte van 2-3 km2.
Roek
De laatste jaren passeren er nauwelijks meer Roeken op herfsttrek onze
regio, maar is mrt-apr de beste periode om de soort te zien, vooral langs
de zeereep.
11 mrt – 1N, Castricum aan Zee – G. Keijl
16 mrt t/m 3 apr 1 tp, Westerweg, Limmen – A.T. Dekker e.a.
1 apr 1N 1Z, Castricum aan Zee – H. Groot, H. Schekkerman
27 apr – 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – Herman van Oosten
Raaf
Vanaf 26 mrt (3 ovv Zweefvliegveld – H. Boomsma) hielden zich bijna
dagelijks 1-3 (na 19 apr steeds 2) Raven op in het NHD. Hun komst was
niet onverwacht, nadat in de weken ervoor zowel ten noorden (SchoorlEgmond) als ten zuiden van onze regio (AWD-IJmuiden) Raven waren
gemeld. Aanvankelijk bezochten de vogels vooral de Kruisbergweide, waar
lammerende schapen voor een aantrekkelijke voedselbron zorgden. Later
werden ze ook gezien op andere plekken, tot aan Egmond toe, maar in
april kwamen de meeste waarnemingen weer uit NHD Heemskerk. Hier
hielden ze zich vaak op in een vast gebied, maar voor een broedgeval was
het eigenlijk al te laat in het voorjaar. Wellicht betreft het jonge vogels, en
belooft dit iets voor de komende jaren? Raven waren in onze regio tot
dusver echte zeldzaamheden; de voorlaatste waarneming dateert uit 2014,
toen in mrt-jun 2 vogels geregeld het duin aandeden vanuit een
activiteitsgebied bij Bergen-Schoorl. Daarvóór zijn slechts incidentele
waarnemingen bekend, waarbij verwarring met Zwarte Kraai niet in alle
gevallen is uitgesloten.
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Raaf, NHD Heemskerk, 30 mrt

Foto: Klaas Mudde

Kuifmees
Slechts 3 waarnemingen (26 mrt-8apr), in Driehoek en Koepelduin in NHD
Egmond, langs Hoofdweg in NHD Castricum (C. Winter, G. Keijl, H. Groot).
Baardmannetje
4 feb – 2 tp, Dorregeesterpolder – R. Altenburg
Fluiter
Een zingend mannetje op 28 apr en maar liefst 3 op de 30 e (alle NHD)
gaven de aftrap voor een goed fluiterjaar in onze regio (K. Klaij, H.
Kuperus e.a.).
Zwarte Roodstaart
16 Waarnemingen vanaf 21 mrt. Zingende vogels in Heemskerkerduin,
Velsen-Noord en bij Corus, doortrekkers op diverse plekken in het NHD.
Paapje
30 apr – 1m + 1v tp, Soeckebacker, NHD Egmond – Tom Damm
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Beflijster
Met 18 waarnemingen (totaal 26 vogels) vanaf 31 mrt was het geen goed
voorjaar voor Beflijsters. Meer dan 3 bijeen werden er niet gezien. Alle
waarnemingen kwamen uit het duin.
Vuurgoudhaan
Waargenomen in feb (7x) en mrt (5x); in april waren de overwinteraars
kennelijk verdwenen.
Bonte Vliegenvanger
30 apr – 1 v tp, Centrale Vlak, NHD Egmond – Tom Damm
Waterpieper
Vier waarnemingen in feb en 4 in mrt (de laatste op 13 mrt), uit het poldergebied (Waterberging, Dorregeest) en bij de Vinkenbaan (o.a. 2 vangsten
tijdens kleine sneeuwrush van Graspiepers op 12 feb).
Grote Gele Kwikstaart
Slechts 6 waarnemingen in deze periode, 2 uit de vorstperiode begin feb
(Heemskerk en IJmuiden) en 4 tussen 13 mrt en 4 apr (NHD, 1x Castr.).
Rouwkwikstaart
34 Waarnemingen tussen 11 mrt en 16 apr, de meeste tussen 17 en 26
mrt. Grootste groep 5 exx (infiltratiegebied, 17 mrt – R. Altenburg).
Keep
Eind maart, begin april wordt het NHD doorgaans bezocht door Kepen die
foerageren op de zaden in de dan open springende kegels van Zwarte
Dennen (die ook veel Sijzen, Putters en soms Barmsijzen aantrekken).
Meer dan in andere jaren zaten er dit voorjaar ook geregeld Kepen te
zingen (eigenlijk meer een nasaal ‘zeuren’). Op sommige dagen ging het
om tientallen vogels, vooral in NHD Bakkum-Egmond. De laatste
waarneming was op 21 apr.
Europese Kanarie
22 mrt – 1 tp, De Krim, NHD Egmond – L. Knijnsberg. “Samen met
Groenling aan het zingen. Vloog ff later naar noordwesten.”
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Barmsijs
Barmsijzen werden gemeld uit het NHD tussen 13 mrt en 12 apr
(maximum 21 in terrein Castricum op 15 mrt – H. Groot). Er werden zowel
Kleine als (t/m 31 mrt) Grote Barmsijzen gezien (en geringd op de
vinkenbaan).
Kruisbek
Zeven waarnemingen van in totaal 11 vogels tussen 14 feb en 17 apr.
Sneeuwgors
5 feb – 1 tp, strand Bakkum – L. Heemskerk
26 feb – 1 Z, Castricum aan Zee – H. Schekkerman
27 apr – 1tp, strandslag Heemskerk – Ruud Altenburg. Opmerkelijk laat!
Voorjaarsfenologie 2017
Hans Schekkerman
Eerste en tweede waarnemingen van ‘gewone’ zomervogels in MiddenKennemerland. Soorten zijn gerangschikt op de datum van tweede
waarneming, omdat de eerste soms vroege ‘uitbijters’ zijn.
soort

eerste waarneming

Grutto

16-feb Cees de Vries

Witte Kwikstaart

26-feb Ronald Sunnotel

Kluut
Roodborsttapuit

1-mrt Cees de Vries e.a.
19-feb Willem Olbers

Tjiftjaf

4-mrt Cees Baart

Lepelaar

8-jan Pascal Stroeken

tweede waarneming
18-feb Mark Res
1-mrt R. Hoogenboom
3-mrt Olvin van Keeken
4-mrt H. Schekkerman e.a.
5-mrt Luud Baas
10-mrt Ruud Altenburg

Zomertaling

10-mrt Mark Res

11-mrt Hans Groot e.a.

Kneu

10-mrt Tineke Ros

11-mrt Rik van der Starre

Blauwborst

12-mrt Casper Nederhand

22-mrt Hans Schekkerman

Kleine Plevier

19-mrt Remco Oosterlaar

22-mrt Hans Schekkerman

Bruine Kiekendief

23-mrt Dick Groenendijk

24-mrt Ruud Altenburg

Fitis

23-mrt Hubert Kivit

24-mrt Leo Heemskerk

Zwarte Roodstaart

21-mrt René Mastwijk

25-mrt Ruud Altenburg

Tapuit

25-mrt Leo Heemskerk

25-mrt Ronald Slingerland

13-mrt Mark Res

28-mrt Mark Res
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Visdief

13-mrt Mark Res

28-mrt Mark Res

Zwartkop

27-mrt Andre van Loon

28-mrt Marian van Leeuwen

Boerenzwaluw

28-mrt Mark Res

30-mrt Piet Admiraal

Boompieper

29-mrt Renie van der Werf

31-mrt Mary Markx

Oeverzwaluw

28-mrt Dick Groenendijk

1-apr Ruud Altenburg

Sprinkhaanzanger

28-mrt Sandra Lamberts

1-apr Hans Schekkerman

Huiszwaluw

1-apr Guido Keijl

2-apr Hanno Pet

Gekraagde Roodstaart

2-apr Hans Kuperus

2-apr Pascal Stroeken

Rietzanger

1-apr Hans Schekkerman

4-apr Mark Res

Gele Kwikstaart

1-apr Ruud Altenburg

6-apr Hans Schekkerman

Regenwulp
Nachtegaal

13-mrt Mark Res
3-apr Luc Knijnsberg

8-apr Hans Groot
8-apr Ruud Altenburg

Grasmus

12-apr Hans Groot

13-apr Luc Knijnsberg

Braamsluiper

13-apr Remco Oosterlaar

14-apr Cees Baart

Zwarte Stern

1-apr Hans Groot

17-apr Ruud Altenburg

Noordse Stern

15-apr Hans Groot

17-apr Ruud Altenburg

Dwergstern

17-apr Ruud Altenburg

19-apr Hans Groot

Koekoek

21-apr Piet Admiraal

21-apr Natasja Nachbar

Kleine Karekiet

21-apr Piet Admiraal

21-apr Ruud Altenburg

Tuinfluiter

23-apr Remco Oosterlaar

23-apr Jos Vroege

Gierzwaluw

23-apr Jelle Abma

24-apr Marion Eggen

Boomvalk

22-apr Willem Olbers

27-apr Herman van Oosten

Spotvogel

8-mei Ruud Altenburg

8-mei Ruud Altenburg

Grauwe Vliegenvanger

10 mei Dick Groenendijk

11 mei Chris Winter

Bosrietzanger

14 mei Remco Oosterlaar

15 mei Vinkenbaan

Wespendief

11 mei Jeroen van Wetten

16 mei Willem Olbers

Lezingen & Excursies, 3e 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’).
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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. Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. Sommige excursies vergen een
flinke wandeling: men kan altijd op een mooi plekje wachten op de groep.
Juli/augustus: ‘Ad hoc’ avond-excursie ‘Nachtzwaluwen’, omgeving
Schoorl. Als er Nachtzwaluwen worden gemeld, wordt deze excursie
aangekondigd via de VWG-emailkring. Excursieleider nog onbekend.
Juli/augustus: ‘Ad hoc’ avond-excursie ‘Bollenveldjes’ in de Kop
van Noord-Holland (hopend op o.a. Lachsterns). Als er Lachsterns
worden gemeld, wordt deze excursie aangekondigd via de VWGemailkring. Excursieleider nog onbekend.
Zondag 3 september: Driekwartdag-excursie ‘Nollen van Abbestede,
Mariëndal en ondergelopen bollenveldjes’.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek achterkant station Castricum: 07:00 uur tot ca. 15:00 uur.
Let op: bovengenoemde datum wijkt af van wat eerder als ’voorlopig’
was vermeld.
Inclusief een wandelingetje van ca. 2 km.
Zo 10 t/m zo 17 sept: Weekexcursie naar Falsterbo.
Excursieleider: Kees Roselaar
Aanmeldingstermijn is definitief gesloten. Deelnemers zijn geïnformeerd.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Za 21 okt Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noordhollands
Duinreservaat’, hopelijk in combinatie met een bezoek aan
de Vinkenbaan’.
Zo 29 okt Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noordhollands
Duinreservaat’.
Wo 8 nov Algemene Ledenvergadering in ‘de Kern’. Programma na de
pauze nog onbekend.
Zo 26 nov Dagexcursie ‘Kop Noord-Holland’.
ZATERDAG 24 MRT 2018, DE HOEP: VIERING 60-JARIG JUBILEUM !!
Nieuwe (jeugd)leden
Femie de Jager
Rinke van Couwelaar
Eerste Helmersstraat 86D 1054 EG Amsterdam
Olivier Hollenberg (jeugd) Melis Stokelaan 55
1948 DA Beverwijk
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