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Excursie Dwingelderveld, De Auken, etc. 27-05-2017 
 Marian van Leeuwen 
 
Het zou een prachtige zeer warme dag worden en dat werd het ook. Er 
stonden zes mensen bij het startpunt: Kees Roselaar als excursieleider, 
Ronald, Bob, Peter, Femie en Marian als deelnemers en bij het parkeer-
plaatsje bij het fietspad tussen Kraloo en Lhee voegde Cees op den Velde 
zich nog bij ons. Hij kwam van zijn caravan op de Veluwe. 
 
Het Nationaal Park Dwingelderveld is een Natura 2000 gebied en nu het 
grootste natte heidegebied van West-Europa, dat verklapt de website. En 
dat is heel wat voor een natuurgebied in ons kleine landje! Het gebied is 
enorm uitgebreid door aankoop en afgraving van landbouwgronden. Er zijn 
miljoenen geïnvesteerd in de aanleg van een ecoduct, een geluidswal, het 
afgraven van landbouwgrond en het machinaal plaggen van de heide. Het 
is een vernieuwd natuurterrein en het is groter, stiller en natter geworden. 
Waar vroeger de boeren de heide plagden voor de potstal en daardoor de 
heide vitaal hielden worden nu de machines ingezet. Daarna houden 
schapen, geiten en koeien het gras kort zodat het de heide niet meer kan 
overwoekeren. Kortom, al met al is het nu een prachtig leefgebied voor 
allerlei soorten dieren waaronder de vogels.  
 
We zouden een redelijk lange wandeling maken dus leeftocht mee en 
vooral water. Gelukkig was er wind en deze trok in de loop van de dag 
verder aan waardoor het uit te houden was. Vanaf het parkeerplaatsje had 
men al genoten van 2 jagende Boomvalken en een paar Bruine Kiekendief. 
We waren koud op pad en de aandacht werd getrokken door een vogeltje 
wat een Paapje zou kunnen zijn. Omdat een takje in de weg zat en het 
licht niet goed viel duurde het een poosje voordat het verlossende woord 
viel: een vrouwtje Roodborsttapuit waar het mannetje zich bij voegde. Een 
vrouw Bruine Kiekendief wiekelde boven de heide en vooral Vink, Zwart-
kop en Grasmus lieten zich vaak horen. De lucht trilde van de warmte 
waardoor het telescopie kijken gehinderd werd. Open gebied met 
boompjes staat garant voor de Boompieper en die liet zijn baltskunstje 
graag zien en horen. Dat leverde weer een uitwisseling op over het 
verschil in balts van Gras- en Boompieper. In de verte zong een 
Veldleeuwerik maar niet lang en we zouden ze verder niet horen. Dat zegt 
weer iets over de dramatische achteruitgang van deze muzikale 
akkervogel. 
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Boompieper Foto: Ronald Sunnotel 

 
Boven het Holtveen vlogen Kokmeeuwen, ze broeden er ook en boven het 
water foerageerden in sneltreinvaart Oeverzwaluwen. Verder Kuifeend, 
Grote Canadese Gans, Wilde Eend en in een rietpluk een nasaal zingende 
Rietgors. In het lage struweel klonk het weemoedig dalende liedje van de 
Fitis. Op de terugweg zouden we aan de andere kant van het Holtveen het 
licht in de rug hebben en de Geoorde Futen waarschijnlijk kunnen vinden. 
Een overvliegende Grote Lijster werd gespot, een Buizerd, een Witte 
Kwikstaart en verder kuierend kwamen we bij de Holtveenslenk. 
 
Het was er behoorlijk droog zoals het hele gebied droog is bij dit langdurig 
droge weer. Aan de oever een Kleine Plevier, een paar Kieviten, twee 
Lepelaars en ver tegen de kant Geoorde Fuut of Dodaars? Twee gingen 
aan de nestbouw, slepen met materiaal en ophopen in het water zoals de 
Geoorde Fuut dat doet maar wat is het moeilijk te zien! Doet Dodaars dat 
dan ook? Eindelijk viel het licht goed en draaide het fuutje zich goed en 
waren het toch Geoorde Futen. Een mooi foerageergebied voor Oever- 
Boeren- en Huiszwaluw en dat deden ze dan ook! Aan de oever staat dicht 
struikgewas, een prima biotoop voor b.v. Grauwe Klauwier maar we 
hebben ze niet gezien. Wel een mooie man Kneu die zenuwachtig van ons 
werd dus er wel een nest zal hebben. Ook het pruttelende liedje van de 
Putter klonk rondom. In een plas zwommen twee Dodaarzen en een 
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moeder Wilde Eend met zeven pullen van ca 4 weken oud schatte ik. 
Waarneming.nl wil graag dat je bij de waarneming een schatting doet van 
de leeftijd van de pullen. Ze hebben er schattige tekeningen bij om je te 
helpen; schat en klik voor de wetenschap!  
 

 
 

Geoorde Fuut Foto: Bob de Vries 

 
We liepen verder langs het pad dat van de slenk af boog, links een 
zingende Gekraagde Roodstaart en rechts een Fluiter die beiden hun lied 
met verve zongen. Rondom de Fluiter scharrelde een Grote Bonte Specht 
door de bomen. Verderop zong de Grote Lijster zijn droevige korte lied. 
Over een open stuk liep gracieus een Ree. En toen was daar de jodel van 
de Wielewaal die dat nog vaak herhaalde en zich ook liet zien door 
eenmaal over te vliegen, dat vond hij blijkbaar genoeg! Hij had niet het 
felgele maar was meer groenig dus was het een vrouw of een eerstejaars 
man. En vrouwen zingen-jodelen ook! Weer wat geleerd want dat wist ik 
niet. Op een open veld rommelden vier Raven, een soort hangplek waar 
flink gediscussieerd werd. Ook een Koekoek liet zich daar goed horen en 
zien, vliegend en zittend met afhangende vleugels. Zingende Koolmezen, 
Zwartkoppen en Boompiepers, thermiekende Buizerds en overvliegende 
Ooievaars begeleidden ons terug en nu naar de zuidkant van het Holtveen 
waar een mooie vogelkijkwand staat. En ja hoor, twee Geoorde Futen, 
twee Dodaarzen, zes mannen Tafeleend met drie vrouwen, een grote 
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groep Grauwe Ganzen, Kuif- en Wilde Eend. Aan het eind van het veen 
klonk de roep van de Waterral en om de hoek vanuit het bos de zang van 
de Roodborst. Terug bij de auto’s was het hoog tijd voor de officiële lunch, 
zo mogelijk in de schaduw. Maar ja, na een tijdje werd er geroepen: “we 
gaan verder” dus snel in de auto’s en op weg naar het gebied De Auken in 
De Wieden, 50 km verderop. Daar ontdekte de schrijfster dezes dat ze 
haar spiksplinternieuwe vogelgids op de lunchplek had laten liggen! 
Gelukkig met naam en info erin. U leest er aan het eind meer over.  
 
 
 
In de Auken staat een mooie vogelhut waarvan uit je een prachtig uitzicht 
hebt over de plas op de plek waar Purperreigers, Lepelaars, Grote Zilver-
reigers en Aalscholvers broeden. Deze vlogen af en aan naar hun nesten 
waarnaast ook Blauwe Reigers een plekje hadden gevonden. Vier Grote 
Zilverreigers, een man Bruine Kiekendief, een Torenvalk en twee 
Zomertortels vlogen langs en in het riet zongen de Rietgors en de Kleine 
karekiet. Ook werden twee juveniele Staartmezen gespot. Op het dijkje liep 
een ouderpaar Brandgans met flink wat pullen. 
 

 
 

Purperreiger Foto: Cees op den Velde 
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Brandgans met pullen Foto: Ronald Sunnotel 

 
De volgende stop was bij Wetering Oost. Een plek met nieuwe natuur waar 
landbouwgrond voor opgeofferd is al is dat niet de juiste term denk ik. Het 
is hoe je het bekijkt. Hier is een grote oeverzwaluwenwand gemaakt met 
wel 80 gaten en een mooi kijkscherm voor de gluurders. Over de hele 
wand staat een prachtig gedicht: 
 

Vederlicht is onze ziel 
dons en zijdezacht 
wij zijn een stipje in het zwerk 
een knipoog naar de zwaartekracht 

 

Tussen de woorden vlogen de oevertjes in- en uit en eerbiedig stonden 
zeven Lepelaars hiernaar te kijken. Voor de hut zwommen vier Geoorde 
Futen en Meerkoeten met zeer jonge pulletjes.  
Van Wetering Oost naar Wetering West aan de Veldhuisweg, nu Rietweg 
genoemd. Ook hier nieuwe natte natuur. We konden er, naast de vogels, 
ook genieten van een stoet dampende Dafjes met dames erin. Er stond 
één Dafje met pech en toen kwam er een man en die kon er wat van, hij 
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kreeg de Daf weer aan de praat! Gierend van de lach vervolgden de 
dames hun weg en keerde de rust weer. Wij konden nog genieten van 
foeragerende Zwarte Sterns, een opvliegende en weer invallende Roer-
domp, een Koekoek die zich uitstekend liet horen en zien, weer een vrouw 
Bruine Kiekendief, een kras-zingende Grasmus en een Kleine Karekiet. 
We probeerden nog de Grote Karekiet te verschalken die daar gemeld was 
maar dat lukte niet. Vanaf een zijweggetje was in de avonduren het Kleinst 
Waterhoen gehoord. Dat zou voor ons toch echt te laat worden. Daarom 
namen we afscheid om na een mooie geslaagde vogeldag huiswaarts te 
keren. Kees, heel erg bedankt voor je leiderschap en het enthousiaste 
delen van je buitengewone kennis over de vogels! 
 

En een meneer uit Leiden heeft mijn vogelgids gevonden en meegenomen 
en contact gezocht. Hij werkt in Haarlem Noord alwaar ik de gids heb 
opgehaald en zo kwam dit op z’n pootjes terecht! Er blijken veel eerlijke 
aardige mensen te zijn. 

 
Excursie Zwanenwater, 11-06-2017 
 Jaap Olbers 
 

Er is een trendbreuk vastgesteld; het aantal vrouwen bij deze excursie 
overtrof het aantal mannen en zelfs Luc Aarts die in Callantsoog bij het 
gezelschap aansloot, kon daar niets aan veranderen: 7 – 6 dus. Bij de 
eerste waarnemingen werd de spot gedreven met het aanwezige talent om 
de vogelzang te onderscheiden. Uit de bomen en struiken bij de zeereep 
zongen allerlei vogels. De Grasmus, de Grauwe Vliegenvanger, de Snor, 
enzovoort. De Bosrietzanger moest even in de ijskast. Huub twijfelde na 
het bestuderen van de boeken hevig en de zang van de betreffende vogel 
was te nasaal. Ik volg dit allemaal van een zekere afstand, mijn kennis blijft 
ondermaats en mijn gehoor laat het afweten. Voorlopig hield men het op 
een Spotvogel, gehoord nabij het bosrijke entree van deze parel van 
Natuurmonumenten. 
 

We maakten in pakweg drie uur een zwaai met de klok mee, aanvankelijk 
met de zon in het gezicht en ik heb genoten van volle zomerse bloei van 
de graslanden, de wilgenbosjes, de natte stroken met Kartelblad en 
Ratelaar en zoveel Orchideeën. In het kortere gras bloeiden Vijf-
vingerkruid, Tormentil, Leeuwentand, noem maar op. Veel kleine vlinders, 
knagende rupsen op het Jacobskruiskruid. Jan Zweeris, waar was je? Ben 
Tromp vroeg een toezichthoudende dame, waar hij de Gagel kon vinden; 
die leek zo schaars te worden. Ik heb het later gevonden, daar waar wij 
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weer afbogen naar het westen; verder mag je niet komen. Ondertussen 
deden we allerlei ornithologische ontdekkingen. We hebben de Blauwborst 
diverse keren gezien en gehoord. Net als de Rietgors zoekt hij graag een 
wat hogere zangpost. De Koekoek liet zich geregeld horen, terwijl hij zich 
voortdurend verplaatste. In het eerste uur hoorden en zagen we nog 
Grasmus, Putter, Gierzwaluw, Zanglijster, Merel, Kraai, Buizerd, Tjiftjaf, 
Kleine Karekiet. 
 
Eiken droegen soms veel grote gallen, net aardappels. Huub sneed er één 
door en we troffen er flink wat larfjes aan*. Het was voor hem aanleiding 
om iets te zeggen over de verbossing van delen van het Zwanenwater. 
Daar heb je vrijwilligers voor nodig om dit proces in te dammen. Het gaat 
daar vooral om berken. Rond tien uur kwamen er wat Vinken in beeld; ik 
kreeg een paar mooie Kneuen in mijn telescoop. De Groenling zat ergens 
in een wat hogere boom. 10:15 uur, streken we neer bij een poeltje met 
veel libellen en juffers. Huub begon met toewijding aan de koffie-
ceremonie. In de bosrand aan de overkant van de poel zong een 
Rietzanger. Er vlogen geregeld ganzen over. We hebben drie keer van 
verschillende zijden het noordelijke meertje overzien en er veel Grauwe 
Ganzen aangetroffen. Een verdwaalde Kuifeend en wat Tafeleenden, er 
kwamen twee Nijlganzen aanzeilen. Deze soort gaf iemand aanleiding om 
te melden, dat er in Heemskerk een Halsbandparkiet gepredeerd was. Dat 
klonk Huub als muziek in de oren. Het was 11 uur geweest en we waren 
op de terugweg niet ver van de zeereep af. Toen hebben we de 
Bosrietzanger van heel dichtbij horen zingen. Nu was er bij Huub geen 
sprake meer van twijfel. Inmiddels waren ook de Zwartkop, de Tuinfluiter, 
de Fitis, Roodborst en Heggemus waa-rgenomen. Verschillende keren was 
de Rietgors in beeld, maar in en boven dat vele riet zwierf niet de Bruine 
Kiekendief. 
 

*) Mijn gallenboekje meldt: Sponsgal, ook wel Aardappelgal. Dader: de Eiken-
sponsgalwesp, Biorhiza pallida, de bigame generatie. Er is ook een agame 
generatie, alleen maar “vrouwtjes”, maar die ontstaat op eikenwortels! Luc weet 
hier meer van. 

 
Excursie Nachtzwaluwen, 13-07-2017 
 Klaas Mudde 
 

Ze waren weer gemeld bij de heidevelden van Schoorl/Bergen. Erheen dus 
en afwachten of je ze ook echt te horen en te zien krijgt. Altijd spannend. 
Er waren 11 excursie deelnemers. Na 2,5 km wandelen/fietsen en ik in een 
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rolstoel (helaas wat lichamelijke ongemakken) werd de observatieplaats 
bereikt. Het was nog wat licht dus afwachten maar. Een Zanglijster wist 
ons ondertussen te vermaken met zijn late zang. Toch nog vrij snel werd er 
spontaan aan een concert begonnen van 2 á 3 deelnemende zwaluwen. 
Achteromkijkend werd ook hun silhouet tegen de nog lichte schemerlucht 
waargenomen. Echt vreemde vogels. Hele smalle en puntige vleugels. 
Ook het vleugelklappen werd gedemonstreerd. Na een tijdje werd besloten 
terug naar het fietspad te wandelen. Ook daar werden we verrast door 
zeker 2 zingende/roepende nachtzwaluwen. Inmiddels was het flink afge-
koeld en we hadden het doel van de excursie meegemaakt dus terug naar 
de parkeerplaats en verder naar huis. Voor mij een nieuwe vogelsoort ! 
 
Arend en Marjan bedankt voor het in bedwang houden van de rolstoel. 
Arend natuurlijk ook bedankt voor het leiden van deze succesvolle 
excursie. 

 
Excursie Lachsterns, 11-08-2017 
 Marjorie Janse 
 

Vrijdagavond 11 augustus verzamelden 12 mensen zich o.l.v. Kees 
Roselaar achter het station om naar de Lachsterns op o.a. ondergelopen 
bollenveldjes te gaan zoeken. De Lachstern is een “schaarse tot vrij 
zeldzame doortrekker en vooral gedurende korte tijd rond half augustus in 
Noord-Holland waar te nemen”. 
 
In de polder bij Schagerbrug was een flink ondergelopen bollenveld, de 
zon stond er heel mooi op. En ja hoor, gelijk zagen we een volwassen 
Lachstern die haar jong voerde en even later zagen we een tweede 
volwassen exemplaar die er vlak naast ging zitten. Er om heen waren ook 
diverse andere fouragerende vogels zoals een groep van 32 Kemphanen, 
een Witgatje, een Groenpootruiter, (later ook nog één overvliegend tuut-
tuuttuuttuut) enkele Grutto's, wat Zomertalingen en jonge Bergeenden (ik 
vind ze zo schattig met die tere kleuren). 
 
Aan de overkant stond een Grote Zilverreiger die even later oog-
verblindend wit op de wieken ging. Die was nauwelijks uit beeld of er kwam 
van die kant een juv. vrouw Bruine Kiekendief aanvliegen die flink op haar 
kop werd gezeten door een Lachstern; ze vloog voor haar doen hoog over 
het veld en verdween schielijk. Overvliegende Gele Kwikstaarten waren 
prachtig te horen. Ook vlinderden er wat vlinders langs. Aan de andere 
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kant van het weggetje zagen we in de verte een grote groep Canadese 
Ganzen. Het was al met al een prachtig plaatje zo, maar we wilden meer. 
Dus hup verder.  
 

 
 

Lachstern Foto: Marjorie Janse 
 

Vlak bij Oudesluis reden we over een weggetje dat wel een tunnel leek 
door alle begroeiing die zich boven de weg als een erehaag had samen-
gesloten. Daar langs was weer een mooi groot ondergelopen bollenveld en 
ook daar zagen we vrij snel op de rand aan de overkant twee juveniele 
Lachsterns naast elkaar zitten. Er vloog ook nog een volwassen vogel 
rond. Vlak voor ons op de kant en prachtig in de volle avondzon zat een 
Slechtvalk zich wat op te tutten. Kees: “zal je zien dat hij straks even een 
juveniele Lachstern te grazen neemt, wég broedseizoen” maar gelukkig 
kwam dat niet uit, tenminste niet dat wij gezien hebben. Het bleef rustig. 
Verder wat steltjes zoals Oeverloper en Groenpootruiter. We wilden nog 
naar het Balgzand en toen we daar aankwamen begon de zon al aardig te 
zakken. Het was laag water. Schuin voor ons stonden twee juv. Bruine 
Kieken aan een prooi te trekken, beetje ruzie makend om het lekkerste 
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stuk. Prachtig gezicht. Een Kraai stond op gepaste maar kleine afstand om 
zijn kans waar te nemen en snel iets mee te kunnen jatten. Verder 7 Lepe-
laars, een groepje van 10 Wulpen, Grote Mantelmeeuwen, Scholeksters, 
vijf Bontbekpleviertjes en acht Zilverplevieren waarvan enkelen nog in vol 
zomerkleed onder een traag zakkende rode zon. Boven het Amstelmeer 
bevond zich een werkelijk enorme groep spreeuwen, die de meest 
uitzinnige capriolen uithaalde om vervolgens ergens in een bomenrij te 
verdwijnen. Later kwamen ze weer tevoorschijn en herhaalde het 
spektakel zich. Dat ene Visdiefje met visje in de snavel dat over ons heen 
vloog was ook nog heel leuk. Door het slechte licht dat we hadden (veel 
wolken voor de steeds verder zakkende zon) op het Balgzand kwamen we 
er later achter dat we een groep van 21 (!) Lachsterns en een Reuzenstern 
hadden gemist. We stonden ook niet precies op de plek vanwaar ze gezien 
waren, daar mochten we ook niet komen, dus helaas. Maar dat neemt niet 
weg dat het een zeer geslaagde excursie was, prachtig weer, veel mooie 
vogels en zeker weten diverse Lachsterns gehoord én gezien! 
 

 
 

Excursieleden Foto: Marjorie Janse 
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Dagboek Heemskerk, nr. 17 
 Jan Zweeris 
Het Duingebied 
Op een van onze wandelingen in juni waren de plassen op verscheidene 
plaatsen tot een minimum geslonken, bijv. op het Weitje van Brasser. Op 
de drooggevallen bodem groeide en bloeide een weelde van planten. We 
lieten even de vogels de vogels en genoten van al het schoons; Stijve 
ogentroost met prachtige witte kroontjes met bruine lijntjes en gele honing 
merkjes, Echt duizendgulden kruid in roze tinten, Glidkruid met helder-
blauwe lipbloemen, gele Teunisbloemen, Zwarte en Gewone toortsen enz. 
Ook een zandkleurige hagedis met groene flanken schoot weg tussen het 
bladafval. 
 

Natuurlijk fladderden er ook allerlei vlinders rond op zoek naar nectar of 
een waardplant om de eitjes af te zetten, zoals Klein Witje, Duinparelmoer 
vlinder, Dagpauwoog. In de plas van het Doornvlak stond een Schotse 
Hooglander er middenin af te koelen als een standbeeld. Hij genoot ervan, 
bijna onbeweeglijk. Ook deze plas was flink gekrompen. Op de zandige 
oever rende en wipte een echtpaar Witte Kwikstaart rond, op zoek naar 
voedsel voor drie hongerige jongen, die zelf ook al pogingen deden om iets 
eetbaars te vinden. Af en toe rende of vloog pa of moe naar een van 
jongen toe om hun snavel te vullen met een lekker insectje of zoiets. 
Vanuit de hut was niet veel meer te zien dan een Zwarte Kraai, een pootje 
badende Tureluur en heel ver een overvliegende Buizerd. Vlak voordat we 
de zitting zouden opheffen, landde er een bloedmooie mannetjes Kneu op 
de zandplaat. Het bloedrood van kop en borst knalde er werkelijk uit. Het 
zonnetje kreeg maar even de kans om dit kleinood te beschijnen. En weg 
vloog hij.  
 

Nog even iets over de Witte Kwikstaart. Ze broeden in gebouwen met 
holtes of spleten, in boerderijen, bruggen en schuren. Ze voeden zich met 
insecten en spinnen, die ze vliegend of lopend proberen te verschalken. Ze 
zijn nooit te lui om een flinke sprint te maken of een vliegenvangerachtige 
fladderjacht achter een vette vlieg te maken. Broedt in alle land-
bouwgebieden, in de duinen en op grote bedrijfsterreinen. Kort gehouden 
grasland met liefst lichte bosjes en voldoende nestgelegenheid in 
gebouwtjes enz. in kleinschalige akkergebieden is het ideale gebied voor 
deze “spring in het veld”. In onze duinen is hun aantal de laatste jaren 
sterk afgenomen. Oorzaak is waarschijnlijk het meer en meer begroeid 
worden van de open ruimtes, die ze nodig hebben om te foerageren. Het 
zijn zowel stand- als trekvogels. 
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Het Marquette Bos 
In de broedtijd was het gebied 
achter het damhek en het kasteel 
gesloten. Daar is inderdaad 
gebroed. Twee jonge Buizerds zijn 
uitgevlogen en hebben hun 
verkenningstochten in de 
omgeving al gemaakt, vooral aan 
de rechterkant van het bos en 
weiland. Ook een tweetal Haviken 
zijn uit het ei gekropen en 
opgegroeid tot vliegvlugge jongen. 
Zij doen hun oefenvluchten in het 
bosgebied aan de Oosterwegkant. 
Wel zo gezond voor de Buizerds. 

 
Bij de IJsvogels is het ook goed gegaan. Het eerste broed bestond uit drie 
uitgevlogen jongen. En het tweede uit waarschijnlijk één jong. De Ooievaar 
had daar allemaal niets mee van doen, maar is nog wel steeds aanwezig. 
Zijn of haar geliefde rustplaats is nog steeds de Lindenboom aan het begin 
van de brug over de slotgracht. De Bosuil is er ook nog steeds, tenminste 
eentje. Partner? Gebroed? Of er in de Reigerkolonie wat nieuws is 
ontsproten? Niets waar te nemen. Er valt altijd wel wat te beleven, ook al is 
er minder zang te horen. 
 

Het dorp 
Eind mei, begin juni zwierven er een aantal Gierzwaluwen boven het dorp. 
Waarschijnlijk op doortrek uit het verre zuiden. Na een paar dagen waren 
ze weer verdwenen. Hier geen goeie nestplaats kunnen vinden.  Ze komen 
zelden op de grond of op gebouwen. Leven, slapen, paren en eten in de 
lucht. Dat eten komt al vliegend in hun grote open snavel terecht. Door 
stijve haren die naar achteren gericht zijn, kan de prooi niet ontsnappen. 
Zo verdwijnen tienduizenden muggen en andere vliegende insecten in de 
maag van de Gierzwaluw. Voor hun nest hebben ze gaten nodig in daken 
en gebouwen. Daarin bouwen ze een simpel veren schuddend nest. 
 

Op een aantal fietstochten in het dorp, om ongeveer acht uur, zie ik in bijna 
elke straat losse groepjes Kauwtjes. In groepjes van 3 tot 15 schuimen ze 
de straten en groenstroken af op zoek naar iets eetbaars. Daar tussen zijn 
maar enkele Zwarte Kraaien en Eksters te zien. En af en toe een paar 
Zilvermeeuwen, Kleine Mantel- en Kokmeeuw. Allemaal alleseters en 
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stadsvogels. Het totale aantal Kauwen op zo’n tochtje ligt dan tussen de 60 
en 70. Het lijkt wel een plaag te worden. Hetzelfde ondervind ik ook in mijn 
tuin. Als ik voer heb gestrooid voor de Mussen, de Turkse Tortels en nog 
wat klein spul, duiken van alle kanten Kauwen op om bezit te nemen van 
de voedertafel. De andere vluchten weg. Voor hen blijft niks meer over. Dit 
wetende, ga ik op wacht staan achter het keukendeur raam. Even zwaaien 
met mijn armen en de deur bewegen. Foetsie. Dan komen de andere 
meteen weer op de voedertafel. Soms komen ze nog terug als het even 
rustig is. Een derde poging wagen ze niet meer. Soms is er ook nog een 
Zilvermeeuw die de boel bezet. Met dezelfde tactiek verdrijf ik ook hem. 
 

Op 21 juli had een paartje Turkse Tortels het heel gezellig met elkaar. 
Dicht tegen elkaar aan op het dwarsstuk van een waslijn paal, zaten ze 
elkaar kopjes te geven en in elkaars kopje te pikken. Dat was het voorspel 
van de paring, die daarop volgde. Even uit elkaar, poetsen en veren 
schudden. En weer lekker knus naast elkaar. En dat gebeurt allemaal 
gewoon om je heen. 
 

Halsbandparkieten zijn verzot op fruit, vooral op appelen en peren, rijp en 
onrijp. Ze hebben ontdekt dat er in Heemskerk een soort snoepwinkeltje is, 
dat te vinden is in de kasteeltuin van Assumburg. In de appel- en peren 
boomgaard snoepen ze van al dit lekkers tot groot verdriet van 
beheerders. Hoe verjagen we deze boosdoeners? Ze zijn vogelvrij d.w.z. 
niet beschermd door de vogelwet. Verjagen door vogelverschrikkers hielp 
niks. Die werden genegeerd. Ook de knallen. Een Valkenier inhuren. 
Meeuwen en Kraaien maakten het de Valk onmogelijk om de parkieten te 
verjagen. Ook geen oplossing. Dan maar netten over de bomen? Ik 
betwijfel of dat helpt. Ze hebben sterke snavels. Wie had dit probleem 
verwacht, toen men deze boomgaard met allerlei rassen beplantte? 

 
Korte berichten, deel 6 
 Jan Zweeris 

 
 

De Visarend 
Op 4 augustus 2016 is het eerste Visarend jong in Nederland uitgevlogen 
en wel in de Biesbosch. 
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Bijeneters 
Als broedvogels zijn ze in opkomst sinds 10 jaar. In 2015 noteerde de 
werkgroep Bijeneters een record van 15 paren. In 2016 werd er ook 
gebroed, voor het eerst, in Zeeland. En op twee locaties in Limburg. 
 

Succesvol jaar voor broedende Kraanvogels 
In Drenthe en Friesland zijn 20 broedparen geteld. Vijf kuikens zijn al 
uitgevlogen, o.a. in het Dwingeloër Veld, Drents Friese Wold en Fochteloër 
Veen. Er zijn ook meldingen van broedparen o.a. uit Gelderland en 
Limburg. Na honderden jaren waren deze prachtige vogels weer terug in 
ons land. Het eerste kuiken werd uitgebroed in het Fochteloër Veen, in 
2001. 
 

Koekoek-ouders vertrokken 
De meeste houden het hier voor gezien eind juni. Er zijn nog wat 
achterblijvers, die later vertrekken. De jonge vogels vertrekken veel later, 
tot in september. De volwassenen trekken via allerlei omzwervingen naar 
het zuiden. Uiteindelijk komen ze in centraal westelijk Afrika terecht. Een 
aantal gezenderden zijn te volgen op de site van BTO/ Sovon. 
 

De Kleine Zwaan buigt af 
Vanaf eind september kwamen ze uit het noorden bij ons overwinteren. 
Sinds 1995 is dat sterk afgenomen. De oorzaken zijn nog niet ontraadseld. 
Als ze komen, blijven ze maar kort. Hebben ze andere voedsel 
gewoontes? Minder broedsucces op de Russische toendra? Men heeft wel 
geconstateerd dat er na 2005 een toename van overwinteraars is in de 
Griekse Evros Delta. In februari 2016 zijn er zelfs 8400 geteld. Afname bij 
ons door verschuiving van winterkwartieren? Aflezingen van ringen wijzen 
erop dat individuen tussen onze omgeving en Griekenland uitwisselen. 
Alleen loopt de afname bij ons en de toename in Griekenland 10 jaar uit de 
pas. Speelt er meer? Uitbreiding van zenderwerk noodzakelijk. (Sovon 
Nieuws 2016) 
 

Broeden op het dak 
De Scholekster en de Visdief hebben het platte dak met grind allang 
gevonden als broedplek. Meer dan 35 jaar geleden broedden er al 
Scholeksters op het dak van de Maerten van Heemskerck school en liepen 
er jongen rond. De meeuwen vonden die geschikte nestelplek pas na 
1980. Het is trouwens een Europese trend, deze trek naar stad of dorp. In 
de Hollandse duinen hebben de vossen de kolonies opgeruimd. De daken 
waren dus een goed alternatief en er was voedsel genoeg. 
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Usutuvirus voor het eerst vastgesteld in Nederland 
Het is een virus dat bij vogels voorkomt. Het is de afgelopen decennia 
herhaaldelijk in Europa bij vogels vastgesteld. Het veroorzaakt sterfte bij 
zangvogels en uilen, waarbij vooral uitgebreide sterfte optreedt bij Merels, 
Huismussen en Laplanduilen. Mogelijk ook bij andere zangvogels en uilen. 
Bij hoge uitzondering worden mensen besmet. Het virus wordt door steek-
muggen, voornamelijk van het geslacht Culex, overgedragen. Blijf dode 
vogels melden, https://www.dwhc.nl/meldingsformulier. DWHC beslist per 
melding of de gevonden vogel wordt onderzocht. (Persbericht Sovon). 
 

De alles overwoekerende Rimpelroos 
Het is een mooie struik met geurige bloemen en grote bottels vol vitamine 
C een lekkernij voor allerlei vogels. Vooral Groenlingen zijn er dol op. Maar 
deze vreemdeling uit een ver land overwoekert de oorspronkelijke duin-
flora. Deze Bottelroos of ook wel Zwembadroos uit Japan is een ideale 
haagbeplanting rond een zwembad gazon, bijvoorbeeld. En langs duin-
paden. De Rosa rugosa doet het zelfs goed in schraal zand en kan een 
flinke vlaag zoute wind verdragen. Vooral de Grijze Duinen met hun 
bijzondere mossen en korstmossen tussen het vele Buntgras en vele 
andere kleine planten, worden bedreigd. Door vogels worden de zaden 
verspreid. Overal groeiden kleine bosjes uit tot grote velden. Hoe dat te 
bestrijden? Uitgraven moet tot wel anderhalve meter diep en de grond 
moet gezeefd worden. Elk achtergebleven stukje groeit weer uit tot…….. 
Schapen vreten de bovendelen op, maar de ondergrondse lopen weer uit. 
Met plastic afdekken was ook geen optie. Een giftig bestrijdingsmiddel? 
Een duivels dilemma. Niemand heeft nog een oplossing. (tijdschrift Duin). 
 

De Wilde Eend 
De laatste tien jaar is de Wilde eend sterk achteruitgegaan. De oorzaken 
hiervan zijn niet duidelijk. Zowel gebrek aan voedsel, klimaatverandering, 
parasieten en het toegenomen verkeer kunnen een rol spelen. Maar een 
van de belangrijkste oorzaken is zeker predatie. Een bepaalde mate van 
grootschaligheid is een noodzakelijke factor voor voldoende broedsucces 
bij eenden. Door steeds verder gaande fragmentatie van ons landschap, 
verschaffen we aan steeds meer potentiele predatoren een gunstig leef-
milieu. Het gevaar komt van alle kanten. Ook andere eendensoorten 
hebben hier last van, zoals de Kuifeend en de Tafeleend. De Krakeend lijkt 
nog een uitzondering, maar misschien hangt dit samen met een meer 
verborgen leefwijze. De kans op predatie is daarom mogelijk (nu nog) 
kleiner. Ook een gemiddeld wat latere broedtijd kan hierbij een rol spelen. 
(Uit “Duin en Dijk” van Piet Zomerdijk). 

https://www.dwhc.nl/meldingsformulier
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Wist je dat……….?, Deel 10 
 Jan Zweeris 
Natuurgebieden 

1. de landbouw intensiever is, maar het beheer van de bossen en 
natuurgebieden extensiever is, uit kosten overwegingen 

2. uit de ouder wordende bossen oud hout niet meer wordt verwijderd 

3. ze nu meer voedsel en nestgelegenheid 
voor bosvogels bieden 

4. het huidige beleid van de 
natuurbeheerders is, bossen opener, 
gevarieerder en daardoor soorten rijker te 
maken 

5. het jammer is dat deze ingrepen met 
zware machines worden uitgevoerd  

6. daarmee biotopen voor zowel ondergronds als bovengronds leven 
worden vernietigd  

7. op korte termijn het gebied soorten armer wordt, terwijl het herstel 
vele jaren duurt 

8. werkzaamheden in bossen beter meer gespreid en met licht 
materiaal door mens en paard kunnen uitgevoerd worden  

9. natuurgebieden met natuurweides en moerassen verruigd zijn met 
pitrus, struiken en bomen, waardoor de vogelbevolking is veranderd 
van minder weidevogels naar meer moeras- en bosvogels 

10. de waterkwaliteit en de visstand van onze binnen- en buitenwateren 
voor veel broedvogels en wintervogels van belang zijn   

11. de waterkwaliteit wel verbeterd is, maar nog steeds verontreinigd 
met meststoffen, bestrijdingsmiddelen, hormoonresten van de pil en  
geneesmiddelen  

12. daardoor het onderwaterleven de laatste decennia met ruim 70% is 
afgenomen 

13. als door verontreiniging van bodem en water de microflora wordt 
vernietigd, het fundament daarmee wegvalt onder het hele 
ecosysteem 

14. het gevolg daarvan is de teloorgang van hogere organismen o.a. 
vogels 
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15. de eieren van veel insectenetende vogels hoge gehalten aan 
dioxinen bevatten 

16. veel eieren van Tapuiten, Leeuweriken, Graspiepers en 
Vliegenvangers niet uitkomen en de jongen vaak leverafwijkingen 
hebben 

17. het gierenbestand in Zuid Europa nu ook bedreigd wordt door het 
diergeneesmiddel diclofenac, dat al 90% van de gieren in Zuidoost- 
Azie doodde  

18. een kadaver besmet met diclofenac voldoende kan zijn om tientallen 
gieren te doden,  terwijl er een goedkoop alternatief voorhanden is  

19. het visserijbeleid voor een groot deel bepaalt hoeveel voedsel er 
voor wad- en zeevogels overblijft  

20. door intensieve spieringvisserij in de randmeren en 
schelpdiervisserij in de Waddenzee er onvoldoende voedsel 
beschikbaar is voor sterns om hun jongen groot te brengen en voor 
steltlopers om de winter door te komen 

21. ook het exotische schelpdier het Amerikaanse Scheermes is hier 
debet aan door massa’s kokkeleieren op te eten  

22. in 2014 de visserij op het IJsselmeer fors beperkt is, zodat de vis- en 
vogelpopulaties zich hopelijk kunnen herstellen 

23. de toename van recreatie in de natuur grote gevolgen heeft voor de 
vogels 

24. het broedsucces van de kustvogels op de stranden praktisch nul is  

25. het broedsucces van Boomleeuweriken en Nachtzwaluwen op de 
Veluwe opmerkelijk lager is in opengestelde gebieden dan in 
afgesloten gebieden 

26. hoe meer wandelpaden, fietspaden en vaarwegen door 
natuurgebieden, hoe lager het broedresultaat 

27. het Waddengebied sterk verarmd is door afvallozingen, toerisme, 
kokkel- en mosselvisserij en bodemdaling door gaswinning  

28. zeegras is verdwenen, de bodem verzand is en wormen de plaats 
innemen van schelpdieren  

29. het als gevolg heeft dat het aantal schelpdier etende vogels als 
Scholeksters en Kanoeten sterk is afgenomen 
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30. na het stoppen van de mechanische kokkelvisserij in 2003 nam de 
wintersterfte onder de Kanoeten sterk af  

31. er nieuwe afspraken gemaakt zijn  over de overgang naar een 
duurzame mosselvisserij 

32. mossels zijn voedsel voor duizenden eenden als Topper en Eider 

33. zoutwinning in de Wadden Zee een bodemdaling tot gevolg zal 
hebben met als gevolg dat veel voedsel voor vogels onbereikbaar 
wordt 

34. de Nederlandse wetlands van levensbelang zijn voor miljoenen 
vogels, die hun broedgebied hebben van Canada tot ver in Siberië 

35. de natuur dynamisch en voortdurend aan veranderingen onderhevig 
is 

36. veel landschapstypes, zoals heide, moerassen en plassen op den 
duur dicht groeien en uiteindelijk veranderen in bos, als we niet 
ingrijpen 

37. het aantal soorten planten en dieren eerst geleidelijk toeneemt 
tijdens dit successieproces en daarna afneemt 

38. elke roofvogelsoort bijvoorbeeld zijn eigen leefgebied heeft 

39. Valken en Kiekendieven zijn vooral vogels van open gebieden 

40. Sperwers, Haviken en Buizerds zijn meer bosvogels  

Bewerking van een artikel van Marcel Boer, uit Het Vogeljaar 2015 

 

De Slechtvalk, terug van weggeweest 
 Jan Zweeris 
 
Bij deze roofvogel werd in de zestiger jaren ontdekt hoe schadelijk het 
gebruik van pesticiden, met name DDT, kon zijn. De populatie decimeerde 
in die tijd en broedgevallen waren op één hand te tellen. Na het verbod van 
DDT is de populatie langzaam gaan herstellen. Vanaf 1990 broedt de 
Slechtvalk weer jaarlijks in Nederland. Het eerste paar broedde in het 
Limburgse Maasbracht en was afkomstig uit Duitsland. Pas in 1996 volgde 
het tweede paartje (Geleen). Daarna is het aantal broedgevallen langzaam 
uitgebreid en al snel volgden de andere provincies. In 2012 broedde er in 
ons land 120 paar. De Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN) heeft 
nestkasten geplaatst op elektriciteit-centrales en andere hoge gebouwen. 
De Slechtvalk, die van nature graag op hoge plekken zoals rots-richels en 
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dergelijke broedt, doet dat graag op met grind gevulde kasten. Een 
aanvliegrooster is zeer wenselijk voor een goede landing. De 2 tot 5 
(meestal 3 of 4) eieren worden in een kuiltje in het grind gelegd. 
Afhankelijk van de grootte van het legsel komen de eieren uit na een dag 
of veertig. De jongen vliegen na vijf of zes weken uit, maar hebben nog 
een maand of twee training nodig om zelfstandig te kunnen worden. 
 

Woningnood 
De vraag naar geschikte broedplekken is groter dan het aanbod. De kans 
op succes, na het plaatsen van een nestkast met het juiste grind, is daar-
door bijna gegarandeerd. Door de woningnood gaan ook paartjes broeden 
in bijvoorbeeld oude kraaiennesten op hoogspanningsmasten, of zomaar 
op het dak of de rand van een gebouw. Om bestaande kasten wordt 
regelmatig gevochten, vaak door de vrouwtjes, die sterker zijn dan de 
mannetjes. De knokpartijen, waarbij zelfs de dood van een van de dames 
kan volgen, leiden ook geregeld tot verstoring van de legsels. Meer kasten 
op hoge gebouwen zijn eigenlijk gewenst. Soms voldoet zelfs een bak fijn 
grind op een luwe plek. De territoria hoeven eigenlijk niet ver uit elkaar te 
liggen. Voedsel, verwilderde stadsduiven en vele andere prooien, genoeg.  
 

De ontwikkeling in Noord- Holland 
In onze provincie had de elektriciteit-centrale langs de Hemweg in 
Amsterdam in 2003 de primeur met twee jongen. Van 2004 tot en met 
2007 waren er twee paren succesvol: een in IJmuiden en een op de 
Hemwegcentrale. Door het plaatsen van nestkasten is het aantal daarna 
snel toegenomen. Op de straaltoren Haarlem lagen in 2013 vier eieren in 
de kast. Helaas is het broedsel mislukt. In 2012 ondernam een broedpaar 
in Amsterdam Oost een poging in een oud kraaiennest bij de brug naar 
IJburg. Helaas mislukte deze broedpoging. Broedpogingen op andere 
plaatsen dan in nestkasten mislukken vaker. Er zijn ook nestkasten, die 
soms jaren geleden geplaatst zijn, niet succesvol. Een voorbeeld hiervan is 
het ABN AMRO gebouw in Amsterdam. Nadat men het veel te grove grind 
vervangen had door fijner grind, werd er succesvol gebroed. Met de 
webcam is in een aantal kasten nauwkeurig te volgen hoe het broeden 
verloopt. Uit die beelden kan men veel aan de weet komen over hun 
voortplantings gedrag. Al sinds 2004 broedt er op de gashouder van Tata 
Steel een paartje Slechtvalken. Waarschijnlijk nog hetzelfde paartje van 
2016. In dit jaar lagen er pas op 1 april 3 eieren in het nest, die op 19 mei 
nog steeds niet waren bebroed. Voorgaande jaren lag het eerste ei al 
ongeveer eind februari in de kast. De koude eieren zijn toen weggenomen. 
Uit onderzoek bleken ze wel bevrucht te zijn, maar de embryo´s waren niet 
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verder ontwikkeld. Het vrouwtje was blijkbaar niet erg broedvast. De 
gevorderde leeftijd misschien. Het adulte paar is wel steeds in het 
territorium gebleven. Andere jaren verdween het mannetje meestal, zodra 
de juvenielen uit het gebied verjaagd waren. Hij kwam dan half december 
weer terug. Aldus de mededelingen van Tjalling Kampstra, die al jaren 
deze Slechtvalken-plek observeert. Tot nu toe zijn vrijwel alle in Noord-
Holland geboren Slechtvalken voorzien van een oranje kleurring met twee 
letters om de rechterpoot. Daarnaast, volgens het protocol van het 
Nederlands Vogeltrekstation, een metaalkleurige ring om de linkerpoot, 
met een unieke 7-cijferige combinatie. De kleurringen kunnen vrij goed 
afgelezen worden op de webcam, met een telescoop of vanaf een met een 
telelens genomen foto. Een groot voordeel, waardoor er veel terug-
meldingen komen uit alle windstreken. Hierdoor kan er veel aan de weet 
gekomen worden over hoe de populatie zich ontwikkelt, wie een paar 
vormen. Vaak zijn ze jarenlang trouw aan elkaar. 
 

Uitvliegen en prooien 
Voor de jonge vogels is het uitvliegen een waagstuk. Logisch als je moet 
uitvliegen op een hoogte van 40 tot 120 meter, vanaf een gebouw met 
wervelwinden rondom. Een van de eerste uitvliegers in Noord-Holland 
vloog direct door de hete uitstoot van een schoorsteen en werd geroosterd. 
Leren jagen gaat de een ook gemakkelijker af dan de ander. Het is bekend 
dat zo´n 60 tot 70 % van de jonge roofvogels sneuvelt in het eerste jaar. 
Op eigen benen staan en de eerste winter door zien te komen is moeilijk. 
Slechtvalken slaan vrijwel uitsluitend vogels in de vlucht. Het mannetje en 
het vrouwtje verschillen nogal in grootte en dat is ook terug te vinden in de 
prooien, die man en vrouw vangen. Mannetjes vangen meestal prooien ter 
grootte van een Spreeuw, zoals Lijsterachtigen en Gierzwaluwen. Het 
vrouwtje vangt grotere prooien, zoals Duiven, Meeuwen en Kauwen. In de 
nestkast en in de omgeving van de kasten zijn veel prooiresten te vinden. 
Slechtvalken vangen net als de meeste roofvogels ter plekke beschikbare 
prooien. Bij de kerktorens van Heemskerk zijn prooiresten gevonden van 
o.a. Watersnip, Halsband Parkiet, Waterhoen, Grutto. 
 

Wintergasten  
Onze nestkastbroeders zijn standvogels. Het hele jaar blijft het territorium 
bezet. In de wintermaanden, van september tot en met half april, hebben 
we wintergasten uit het hoge noorden, waaronder Scandinavië. Zij 
bezetten een winterterritorium. Vaak blijkt dit een mannetje en een 
vrouwtje uit verschillende streken in het noorden te betreffen, die samen 
een winterterritorium bezetten. In het voorjaar vliegen ze weer terug naar 
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hun eigen broedterritorium om zich te herenigen met hun eigen partner van 
het jaar daarvoor. Heel vaak zie je in de winter Slechtvalken vooral op 
hoogspannigsmasten zitten. Al vanaf 2012/ 2013 is er gedurende de winter 
een Slechtvalk te zien bij de kerktoren in het centrum van Heemskerk. De 
laatste jaren zelfs bij beide torens van het dorp afwisselend. Het is naar 
alle waarschijnlijkheid een vrouwelijk exemplaar. Af te leiden uit de prooi-
resten die gevonden zijn aan de voet van de toren en achter de galmgaten 
in de toren. Een kleine selectie uit de vondsten: Kauw, Duif, Hals-
bandparkiet, Dodaars, Waterral, Wintertaling. Kortom iedere vogel van dit 
formaat die ze te pakken krijgt, of wat kleiner zoals een Spreeuw. Rond 
april verdwijnt ze dan weer. Alleen dit jaar schijnt ze een partner gevonden 
te hebben. Er zijn waarnemingen geweest van twee Slechtvalken bij de 
Laurentius kerk. 
 

De toekomst 
Ondanks de groeiende populatie staat de Slechtvalk nog steeds op de 
Rode Lijst. Het is vooral aan de inspanningen van vrijwilligers te danken, 
dat de populatie kan groeien, naast het verbod van DDT gebruik. Dat 
vrijwilligerswerk bestaat dan hoofdzakelijk uit het plaatsen van nestkasten 
op hoge gebouwen, het onderhouden daarvan en het registreren van alle 
gegevens van de vogels. Vanwege het grote voedselaanbod, is er in 
Noord-Holland ruimte genoeg voor meer Slechtvalken. Kauwen, Meeuwen 
en Stadsduiven genoeg. Steeds meer broedparen gaan ook een eigen 
nestplaats zoeken op een gebouw of in een oud kraaiennest in een hoog-
spanningsmast of zelfs in een boom. 
 
(Een bewerking van een artikel uit Tussen Duin en Dijk en gegevens van 
Tjalling Kampstra en Huub Huneker). 

 
Roofvogels en Boommarters in de duinen bij Castricum in 2016 

 Jos Vroege 
 
In 2015 troffen leden van de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands 
Duin in de duinen bij Castricum drie keer een Boommarter op het nest van 
een Buizerd aan: vaker dan ooit tevoren. “Op onze kaart van het gebied 
beginnen op plaatsen waar in eerdere seizoenen vaak bezette 
roofvogelnesten werden ingetekend - de Driehoek, Klein Johanna's Hof, 
Commissarisveld-Zuid - 'witte vlekken' te ontstaan”, zo schreef ik in dit 
tijdschrift (Vroege, 2016a). Van de Buizerd waren daar ook in 2016 geen 
succesvolle broedgevallen. In de Driehoek was voor eerst sinds 2013 wel 
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een succesvol broedgeval van de Sperwer.  
 

 
 

Jonge Havik op het nest in Commissarisveld-Zuid, 16-7-2016 (Foto1: Jos Vroege) 
 

In Commissarisveld-Zuid was voor eerst sinds 2012 bovendien een 
succesvol broedgeval van de Havik. (Zie foto 1.) De terugkeer van de 
Havik in Commissarisveld-Zuid heeft te maken met de ontwikkelingen in de 
Glopstukken. Daarover gaat deze bijdrage. 
 

Voorgeschiedenis 
Commissarisveld-Zuid is een voor het publiek afgesloten bosgebied tussen 
het Vogelduin en Camping Bakkum. Net als het noordelijk deel van het 
Commissarisveld wordt het vanaf 2002 onderzocht door roofvogelaars uit 
gebied Castricum. Officieel hoort het bij gebied Bakkum-Egmond (De 
Reus, 2017). In 2002 broedde de Havik met succes op een groot nest 
midden in Commissarisveld-Zuid. Nadat in de winter van 2002/2003 in 
verband met de verhuizing van het parkeerterrein naar het terrein van de 
camping een deel van het bos was gekapt (Vroege, 2017), werd dit nest 
echter nooit meer gebruikt. In 2003-2005 was er geen succesvol broed-
geval van de Havik in Commissarisveld-Zuid (zie bijlage). In 2004 werd 
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onder een nieuw nest aan de westzijde van dit gebied een dood Havik 
mannetje gevonden. De vogel werd op verzoek van PWN – de beheerder 
van het Noordhollands Duinreservaat - door het CIDC in Lelystad onder-
zocht. Daarbij kon helaas geen doodsoorzaak worden vastgesteld. In 2005 
werd dit nest in beslag genomen door een Buizerd. 
 

In 2006-2012 broedde de Havik met succes in Commissarisveld-Zuid, op 
vier verschillende nestlocaties1. Het eerste jaar werd gebruik gemaakt van 
het nest uit 2004. De Buizerd verhuisde daarop naar een nest in het 
uiterste zuidwesten van Commissarisveld-Zuid. In 2007 bouwde de Havik 
een nieuw nest, iets verder naar het zuiden. De Buizerd verhuisde 
vervolgens naar een nest in het uiterste noordwesten van de Glopstukken, 
het bos ten zuiden van de Zeeweg in gebied Castricum. Net als in 
Commissarisveld-Noord was in het noorden van de Glopstukken bij de 
uitbreiding van de camping op ons verzoek een aantal paden afgesloten 
(Vroege, 2017). Desondanks is het in Glopstukken-Noord veel drukker dan 
in Commissarisveld-Zuid. Dit buizerdpaar had daar duidelijk last van: begin 
juli werd een trimmer aangevallen. Tot en met 2012 broedden deze 
Buizerds ieder jaar in de Glopstukken, ofwel in het noordelijk, ofwel in het 
zuidelijk deel. Tussen eind mei en begin juli vielen zij ieder jaar mensen 
aan (Vroege, 2015a).   
 

In 2013 – een jaar met een “aanhoudende winter en schaarste van 
voedsel” (Sevink, 2013) – zagen wij de Havik van Commissarisveld-Zuid 
en de ‘aanvallende Buizerd’ van de Glopstukken niet meer terug. Op 6 
april troffen we op een oud buizerdnest in het zuiden van het 
Commissarisveld een Boommarter aan. Voor het eerst in jaren was er 
geen enkel succesvol broedgeval van een roofvogel in dit gebied (zie 
bijlage). Was dat toeval? In 2014 waren er twee succesvolle broedgevallen 
van de Buizerd. Eén van die buizerdparen – een paar waarvan het 
vrouwtje enige gelijkenis vertoont met een Slangenarend - maakte daarbij 
gebruik van het haviknest uit 2012. In 2015 was er andermaal geen 
succesvol broedgeval van een roofvogel in Commissarisveld-Zuid. Ook dat 
jaar waren er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een Boommarter: op 
28 februari werden onder het haviknest sterrenschot, poep en een braak-
bal aangetroffen (Vroege, 2016a). De Havik in dit territorium bouwde een 
nest in het noorden van de Glopstukken. Ook het buizerdvrouwtje van het 
‘slangenarendtype’ verliet Commissarisveld-Zuid: zij week met haar 
                                                      
1 In 2007 en 2010 werd in Commissarisveld-Noord door een ander havikpaar ook 

een broedpoging gedaan. In beide jaren was die echter niet succesvol. 
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partner uit naar een nest van een Zwarte Kraai in het uiterste noordwesten 
van de Glopstukken. Daarnaast broedde er een Buizerd in het noorden 
van het Commissarisveld: waarschijnlijk het andere buizerdpaar van 2014 
in Commissarisveld-Zuid. 
 

Behalve in het noorden van het Commissarisveld en het noorden van de 
Glopstukken, was er in 2015 ook nog een succesvol broedgeval van de 
Buizerd in het zuidoosten van de Glopstukken - door ons in de regel 
aangeduid als ‘Van Lennepsoord’2. In 2013 en 2014 was daar door dit 
buizerdpaar eveneens met succes gebroed. Dat gebeurde steeds op een 
ander nest. In die jaren was dat het enige succesvolle broedgeval van de 
Buizerd in de Glopstukken (zie bijlage.) In 2012 – het jaar met een laatste 
succesvol broedgeval van de ‘aanvallende Buizerd’ van de Glopstukken – 
broedde dit paar al met succes in de Lepstukken, vlakbij het nestbos van 
Van Lennepsoord.  
 

Ontwikkelingen in 2016 
Op 2 april 2016 liepen Jan Schermer en Piet Hollenberg naar het nest in 
het uiterste noordwesten van de Glopstukken waar in 2015 door het 
buizerdvrouwtje van het ‘slangenarendtype’ met succes was gebroed. Op 
het nest troffen zij een Boommarter aan. Bij het even verderop gelegen 
haviknest was het die dag doodstil. In de maanden daarvoor hadden we de 
Havik regelmatig in de buurt van het nest horen kekkeren. Ook op 31 
maart was dat nog het geval, waarschijnlijk in reactie op een overvliegende 
Buizerd. Op 9 april hingen twee Buizerds boven het nest, waaronder het 
vrouwtje van het ‘slangenarendtype’. Van de Havik was geen spoor te 
bekennen. Dit buizerdpaar bleek het haviknest te hebben overgenomen en 
zou daar uiteindelijk ook met succes gaan broeden3. 
 

Op 18 april ontdekte Jan Schermer in het uiterste noordoosten van de 
Glopstukken nog een tweede buizerdnest. Vermoedelijk is dit het nest van 
                                                      
2 In het verleden stond op die plaats de oude duinboerderij ‘Van Lennepsoord’ 

(Roos, 2009; Mooij, 2016). De vader van Jan Schermer - één van de roofvogelaars 

uit gebied Castricum – heeft daar in de jaren twintig een tijd gewoond. 
3 Op 30 april bleken bij de controle met een camera op een lange stok in het nest 

drie eieren te liggen. Op 11 juni werden door Henk Levering twee jongen geringd. 

Afgaande op de vleugellengte waren die jongen 28 en 24 dagen oud. Als die 

schattingen juist zijn, betekent dit dat de jongen op 14 en 18 mei uit het ei zijn 

gekropen en de eieren – gezien de broedduur van 37 dagen (Bijlsma, 1998) – op 7 

en 11 april zijn gelegd.  
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het paar dat in 2015 broedde in Commissarisveld-Noord. Ook dit nest 
bevond zich weer ver van de stam. Dit tweede nest mislukte in eifase: op 
23 april bleek het voor een deel en op 24 april vrijwel volledig uit de boom 
te zijn gevallen. Onder het nest vond ik de restanten van tenminste twee 
eieren. Dat het nest uit de boom is gevallen, kan het gevolg zijn van een 
constructiefout. Het is echter ook mogelijk dat het nest bij een aanval door 
een Buizerd, Havik of Boommarter beschadigd is geraakt. Dat de 
Boommarter hierbij een rol heeft gespeeld, lijkt het meest waarschijnlijk: 
die heeft een duidelijk motief om buizerdnesten in de eifase te bezoeken. 
De door Van Bergen & Riem Vis (2016) gemaakte beelden laten zien dat 
een buizerdvrouwtje zich daarbij in principe goed kan verweren. Dat het 
nest het bij een dergelijke confrontatie begeeft is echter niet uitgesloten, 
zeker bij zo’n kwetsbare constructie (nest ver van de stam). 
 

Behalve het buizerdnest in het uiterste noordoosten van de Glopstukken 
vond Jan Schermer op 18 april ook nog een nieuw nest van de Havik in 
Commissarisveld-Zuid. Op 25 juni werden daar door Henk Levering drie 
jongen geringd: een mannetje en twee vrouwtjes. De eieren waar die uit 
zijn gekropen, zijn naar schatting tussen 21 en 25 april gelegd4. Daarmee 
was deze Havik uitzonderlijk laat (Bijlsma, 1998; 2017). Het broedgeval 
was succesvol: op 16 juli – de jongste vogel was naar schatting 41 dagen 
oud – troffen wij alle drie de jongen nog in het nestbos aan. Twee van de 
jongen hadden het nest inmiddels verlaten. Het derde jong was klaar om 
uit te vliegen. 
 

De Buizerds van Van Lennepsoord waren ook in 2016 in hun territorium 
aanwezig. Een nieuw nest werd in de omgeving van de nesten uit 2013-
2015 echter niet gevonden. Het nest uit 2015 zag er nog redelijk uit. Op 30 
april werd dat door ons met een camera op een lange stok gecontroleerd. 
Op het nest troffen we een Boommarter aan. Waarschijnlijk hebben we 
hem ruw in zijn slaap gestoord: de Boommarter kwam pas van het nest 
toen wij met de camera over de rand kwamen (zie foto 2). In de kruin van 
een nabijgelegen boom probeerde hij zich vervolgens voor zijn belagers te 
verstoppen.  
                                                      
4 Afgaande op de vleugellengte schatte Henk Levering de leeftijd van het 

havikmannetje op 24 dagen en de leeftijden van de havikvrouwtjes op 23 en 20 

dagen. Dat betekent dat het oudste jong waarschijnlijk op 1 juni en het jongste 

waarschijnlijk op 5 juni uit het ei is gekropen. Uitgaande van een broedduur van 

41 dagen (Bijlsma, 1998), zou het eerste ei dan op 21 april en het laatste ei op 25 

april zijn gelegd. 
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Boommarter vlucht van oud buizerdnest in Van Lennepsoord, 30-4-2016 (Foto 2: Jos Vroege) 
 

Pas op 21 mei ontdekten we het nieuwe nest van de Buizerds van Van 
Lennepsoord. Het bevond zich in een Esdoorn vlakbij de nesten van de 
Aalscholvers aan de noordzijde van Infiltratiegebied Castricum. Ook op dit 
nest werd met succes gebroed. Waarschijnlijk is dit nest door de Buizerds 
zelf gebouwd. Zij kunnen echter ook gebruik hebben gemaakt van een 
bestaand nest. Dat zou het niet gevonden nest van de Wespendief uit 
2015 kunnen zijn geweest (Vroege, 2016b). Om dat nest alsnog te lokali-
seren werd begin 2016 het noorden van gebied Castricum en het 
Commissarisveld in zijn geheel uitgekamd. In de onmiddellijke nabijheid 
van de aalscholverkolonie werd toen door ons helaas niet gekeken.  
 

Conclusie 
 

In 2016 werd in de duinen bij Castricum twee keer een Boommarter op het 
nest van een Buizerd aangetroffen. In beide gevallen bracht de Buizerd op 
een ander nest met succes jongen groot. Het is mogelijk dat de Buizerds 
zijn uitgeweken naar dat andere nest omdat zij zich door de aanwezigheid 
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van een Boommarter bedreigd voelden. Het is echter ook mogelijk dat de 
Buizerds zich bij de keuze van hun nest niets van de aanwezigheid van 
Boommarters hebben aangetrokken (Van Bergen & Riem Vis, 2016; 
Vroege, 2016a). 
 

Tenminste één van de buizerdparen waarbij wij op het nest uit 2015 een 
Boommarter aantroffen, maakte in 2016 gebruik van het nest van een 
andere roofvogel. Die roofvogel was een Havik. Tot eind maart was de 
Havik nadrukkelijk bij dit nest aanwezig. Een week later werd hierin door 
de Buizerd een ei gelegd. Het is mogelijk dat de Buizerd de Havik van dit 
nest heeft verdreven. Het is echter ook mogelijk dat de Havik het nest 
heeft verlaten en de Buizerd daarop is ‘verhuisd’ - waarom eieren gelegd in 
een oud kraaiennest, als even verderop een haviknest tot je beschikking 
staat? 
 

De laatstgenoemde optie lijkt het meest waarschijnlijk. De Havik bouwde in 
hetzelfde territorium een nieuw nest. Daarin werden eind april eieren 
gelegd en vervolgens met succes drie jongen grootgebracht. Het heeft er 
alle schijn van dat het hierbij gaat om een ‘vervolglegsel’ - het eerste legsel 
is vermoedelijk in de fase van de ei-leg verloren gegaan. De Boommarter 
zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn geweest. Door roofvogels wordt, 
zo stelt Bijlsma (1998), “vaak pas halverwege de ei-leg serieus met 
broeden begonnen”. Tot die tijd is - zeker in een gebied met een hoge 
dichtheid aan Boommarters - de kans op predatie van hun legsel 
waarschijnlijk relatief groot5.  
 

Met dank aan Henk Levering, Rienk Slings en Dook Vlugt voor hun 
commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
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verantwoordelijk zijn geweest. 
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Bijlage:  
 

Het aantal succesvolle broedgevallen van Havik en Buizerd in het noordelijk en 
zuidelijk deel van het Commissarisveld en de Glopstukken in 2002-2016. 
 

Havik Buizerd Havik Buizerd Havik Buizerd Havik Buizerd Havik Buizerd

2002 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2004 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

2005 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

2006 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

2007 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2

2008 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

2009 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2

2010 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2

2011 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3

2012 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2

2013 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

2014 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3

2015 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3

2016 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2

Totaal 0 4 9 9 1 10 0 6 10 29

Commissarisveld-Noord Commissarisveld-Zuid Glopstukken-Noord Glopstukken-Zuid Totaal
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Het duin trilde (even) van de Fluiters in voorjaar 2017 
 

Hans Schekkerman 
 

Dieper het binnenland in zijn Fluiters vrij gewone bosvogels, maar in onze 
kustregio zijn het vooral schaarse voorjaarstrekkers. Mijn hart maakt altijd 
een sprongetje wanneer ik fietsend door het duin de triller van een 
zingende Fluiter ontwaar. Dat komt mede omdat niet precies valt te 
voorspellen waar ze gaan opduiken. De laatste paar jaren waren ze erg 
schaars en moest je kilometers maken over de bospaden om er een tegen 
te komen. In het afgelopen voorjaar was dat anders: begin mei vond een 
opvallende influx van zingende Fluiters plaats. 
 

Aantalsbepaling 

Ik heb geprobeerd het aantal Fluiters en het verloop van hun aanwezigheid 
te reconstrueren door per waarneemlocatie na te gaan op welke datums er 
zingende mannetjes (daar ging het vrijwel steeds om) zijn gemeld op 
Waarneming.nl. Uiteraard worden niet alle aanwezige vogels dagelijks 
gemeld, en daarom heb ik voor datums zonder meldingen tussen datums 
met een waarneming op een locatie aangenomen dat de betreffende vogel 
er wel aanwezig was. Vervolgens heb ik het aantal bezet veronderstelde 
locaties per datum in grafiek gezet (fig. 1). Zo krijg je een completer beeld 
dan door alleen te kijken naar het aantal meldingen per dag, al zal dat 
beeld niet perfect zijn.  

Vertekening kan zijn ontstaan doordat niet altijd duidelijk was of meldingen 
op nabijgelegen plekken dezelfde of verschillende mannetjes betroffen. Ik 
heb daarbij aangenomen dat waarnemingen binnen een straal van ca. 
250 m betrekking hadden op dezelfde individuen, tenzij ze (vrijwel) 
tegelijkertijd werden gedaan. Fluiters kunnen echter polyterritoriaal zijn: 
een deel van de mannetjes zingt ook op een tweede locatie op honderden 
meters tot meer dan 1 km afstand van zijn eerste, en probeert ook daar 
een vrouwtje aan de haak te slaan (Bijlsma 2016). Zulke gevallen, die 
leiden tot een overschatting van het aantal, zijn nauwelijks te ontdekken 
als de vogels niet zijn geringd. Waar op nabijgelegen locaties (nagenoeg) 
tegelijkertijd zingende vogels werden gemeld (zoals geregeld gebeurde) 
betrof het echter (vrijwel) zeker verschillende mannen.  

Anderzijds is ook denkbaar dat mannetjes die geen vrouwtje verwierven na 
enige tijd verder zijn getrokken en hun zangplek daarna is herbezet door 
een nieuw mannetje. Ook dat is lastig vast te stellen, en leidt juist tot een 
onderschatting van het totale aantal mannetjes. Zo waren er in 2017 zes 
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Figuur 1. Verloop van het aantal bezette zangplekken van Fluiters in 
Midden-Kennemerland in het voorjaar van 2017 (boven) en de 10 voo-
rjaren van 2007-2016 (onder). Onderscheiden zijn eerste meldingen op 
nieuwe zanglocaties, vervolgwaarnemingen op al eerder bezette plekken, 
en plekken waar geen vogel is gemeld op die dag maar wel ervóór en 
erna, en die daarom waarschijnlijk wel bezet waren. De lijnen geven het 
cumulatieve verloop weer: ze eindigen op de rechter y-as bij het totale 
aantal op enig moment bezette locaties. 
 

plekken met meer dan vijf (maximaal 11) aaneengesloten dagen zonder 
meldingen tussen waarnemingen van zingende vogels. Hierbij waren ook 
plekken waar vaak vogelaars passeren, zodat het niet zo voor de hand ligt 
dat al die tijd wel een vogel aanwezig was, maar niet werd opgemerkt. 
Ongepaarde Fluiters brengen zo’n beetje de hele dag lang gemiddeld bijna 
zes zangstrofen per minuut ten gehore (Bijlsma 2016)! Weliswaar zingen 
gepaarde mannen in de nestbouw- en broedfase een stuk minder, maar 
dan nog steeds gemiddeld 1.5-3 (vaak kortere) strofen per minuut, zodat er 
dan nog steeds een gerede kans is om ze op te merken. Ik ben echter 
‘zuinig’ geweest en heb steeds maar één vogel per zanglocatie geteld. 
 

Fluiters in 2017 en voorgaande jaren 

Na een eerste melding op 28 april en drie op de 30e liep in de eerste week 
van mei 2017 het aantal locaties waar Fluiters (hadden ge)zongen snel op 
tot 19. In de weken daarna werden nog vier nieuwe locaties ontdekt, zodat 
het totale aantal uitkwam op 23. In de 10 jaren daarvóór werden gemiddeld 
acht zangplekken per voorjaar gemeld. In 2010-2012 waren er drie jaar op 
rij 16 locaties, maar in 2013-2016 zongen Fluiters op slechts twee (2016) 
tot zes plekken.  
 

Zeventien van de 23 zangplekken in 2017 lagen in NHD terreinen Bakkum 
en Egmond, twee in terrein Castricum, drie in terrein Heemskerk en zelfs 
eentje in het dorp Castricum (één dag). De meeste lagen in gemengd bos 
met oudere Zwarte Dennen en Eiken of Esdoorns (enkele echter op 
plekken zonder dennen), dat niet te dicht is. Zulke bossen zijn vooral ten 
noorden van de Zeeweg te vinden, maar ook wel in terrein Heemskerk. 
Mijn indruk is dat daar minder vaak vogelaars komen, zodat wellicht nog 
enkele Fluiters zijn gemist. 
 

Opvallend in 2017 was ook de vroege en gepiekte aankomst, met de 
laatste nieuwe vogel op 21 mei. Dat was meteen ook de laatste 
zangwaarneming; het aantal bezette plekken begon al vanaf 10 mei te 
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dalen. In voorgaande jaren arriveerden de meeste Fluiters gemiddeld in de 
tweede t/m vierde week van mei, was de bezetting maximaal in de laatste 
meiweek, en werden ook geregeld nog in juni vogels ontdekt (fig. 1). De 
vroege aankomst in 2017 werd waarschijnlijk gestuurd door de (zuid)ooste-
lijke winden in de laatste dagen van april en begin mei, die vogels hebben 
meegevoerd uit streken waar ze talrijker zijn. 
 

De minimale verblijfsduur van de Fluiters (aantal dagen tussen eerste en 
laatste melding per locatie) varieerde in 2017 tussen 1 en 26 dagen, met 
een gemiddelde van 7.3 dagen. (Als ik aanneem dat op vier locaties met 
minstens een week zonder waarnemingen twee verschillende mannen 
hebben gezongen neemt dit af tot 4.9 dagen.) Een vergelijking met 
voorgaande jaren is ietwat lastig omdat de kans dat een aanwezige Fluiter 
is gemeld op Waarneming.nl in die tijd vermoedelijk is toegenomen, en dan 
valt een toename in de waargenomen verblijfsduur te verwachten. Het 
gemiddelde was met 6.5 dagen niet echt anders dan in 2017, maar 
opvallend is dat van 66% van de 80 locaties slechts op één dag een Fluiter 
werd gemeld, tegen 39% van de 23 in 2017. 
 

Nauwelijks broedgevallen 

De verblijfsduren zijn vooral interessant vanwege de vraag of de Fluiters in 
ons duin ook succesvol tot broeden zijn gekomen. Het antwoord is niet zo 
gemakkelijk te geven omdat de vogels niet systematisch zijn gevolgd, 
maar verschillende zaken wijzen er op dat dat in 2017 niet of nauwelijks 
het geval is geweest. Ten eerste is er de korte waargenomen verblijfsduur 
op de meeste plekken. Op geen ervan oversteeg die de 30 dagen die 
minimaal verlopen tussen paarvorming en het uitvliegen van jongen 
(Cramp 1992). Nu neemt de kans om een Fluiter zingend aan te treffen 
zoals gezegd wel aanzienlijk af zodra hij is gepaard en vooral wanneer er 
een nest of jongen zijn. Daardoor worden juist de succesvolle broeders 
minder opvallend dan de ongepaarde mannen. Vrouwtjes laten echter 
geregeld een karakteristieke pjuu-roep horen tijdens de paarvorming en 
tijdens foerageerpauzes in de eifase, en als er jongen zijn roepen beide 
ouders frequent. Die roep is dus een belangrijke aanwijzing, maar lang niet 
alle vogelaars zullen hem kennen. Bovendien neemt de frequentie 
waarmee vogelaars de duinbossen bezoeken sterk af in juni, als het er stil 
wordt en de broedvogelinventarisaties erop zitten. Ik heb zelf eind mei nog 
op enkele zangplekken geluisterd of ik de pjuu-roep hoorde. Dat was niet 
het geval maar dat zegt natuurlijk niet alles. Er zijn echter ook geen andere 
waarnemingen gekomen die wijzen op broedgevallen. Alleen zag Ruud 
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Altenburg op 7 juli een foeragerende Fluiter langs de Herderslaan in terrein 
Bakkum, maar die voerde in ieder geval geen jongen. 
 

Nog een aanwijzing dat de fluitermannetjes in het duin in 2017 over-
wegend ongepaard zijn gebleven is hun zangtype. Ongepaarde mannen 
zingen de volzang die gekenmerkt wordt door een versnellende triller 
uitmondend in een snorrende eindzang (Bijlsma 2016). Eenmaal gepaard 
verandert dit abrupt in kortzang, die de versnellende aanloop ontbeert en 
beperkt is tot een korte, meer staccato klinkende triller. De vogels die ik dit 
voorjaar zelf heb gehoord en de op Waarneming.nl te vinden 
geluidsopnamen uit het duin lieten allemaal de volzang horen. 

 

Op 20 mei, 18 dagen na zijn vermoedelijke aankomst, had deze Fluiter in NHD 

terrein Bakkum nog steeds geen vrouwtje weten aan te trekken. 

(foto: Hans Schekkerman) 
 

Dit beeld van ongepaarde mannen is geenszins uniek voor 2017. Op 
Waarneming.nl zijn slechts vier meldingen te vinden die wijzen op 
paarvorming of broeden in onze regio. Op 17 mei 2015 zag ik een baltsend 
paartje in terrein Heemskerk, maar trof daar later geen Fluiters meer aan. 



 

De Winterkoning 52 (4) 34 

Op 22 juni 2010 hoorde Ruud Altenburg een pjuu roepende vogel bij De 
Kruisberg, waar er op 9 mei een zong. Op 17 juni 2015 zag Ingmar van der 
Brugge een roepende vogel met voer in de bek bij De Mient. De hoofdprijs 
was voor Jos Vroege die op 3 juli 2011 een adult met een bedelend jong 
waarnam bij de Hoge Toren.  
Broedgevallen komen dus voor, maar zijn zeker schaars, ook al zullen er 
vast wel zijn gemist. Mannetjesfluiters die het NHD aandoen kunnen 
kennelijk trillen wat ze willen, maar naar een vrouwtje kunnen ze (what’s in 
a name) vooral fluiten. Overigens geldt ook voor het Europese binnenland 
dat een aanzienlijk deel van de zingende mannetjes ongepaard blijft: van 
enkele tientallen procenten tot de helft, zoals bij de meer dan 1000 door 
Rob Bijlsma gevolgde vogels in Drenthe en op de Veluwe. Bijlsma (2016) 
denkt dat dit komt doordat er in de populatie een mannenoverschot 
bestaat. In het NHD lijkt het aandeel ongepaarde mannen echter aanzien-
lijk groter dan de helft, wat de vraag oproept of vrouwtjes hier (toch een 
beetje aan de rand van het broedareaal) helemaal niet komen, of dat wel 
doen maar het biotoop (of de mannetjes) niet interessant genoeg vinden 
om te blijven. Daar zullen we alleen achter komen door in de komende 
jaren meer aandacht te besteden aan de paar- en broedstatus van de 
Fluiters in het NHD. Dat kan door bij waarnemingen details te vermelden 
over frequentie en type van de zang, en door goed te letten op de pjuu-
roep. Een voorbeeld daarvan is onder meer te vinden op: 
www.waarneming.nl/waarneming/view/102305515 
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Vinkenbaanverslag 2016 (deel 1) 
 Richard Reijnders 
Maart 
In maart werd het vinkentouw weer gehesen. Er werd vooral geaasd op 
Bonte Strandlopers. En met succes, er werden er in totaal 55 van 
gevangen. Vooral bijzonder als je bedenkt dat er de rest van het jaar nog 
maar 1 van werd gevangen (!). 
Maar maart had nog veel meer in petto: Goudhaantjes!! Herfst daarvoor 
was er een flinke invasie van geweest. Normaliter merk je daar in het 
daaropvolgend voorjaar helemaal niets van. Algemene latu senso is dan 
ook dat het overgrote deel van die invasiegasten het niet redt, en werd er 

http://www.waarneming.nl/waarneming/view/102305515
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aangenomen dat het hier toch eigenlijk wel een soort van “dead end street” 
betreft. Maar 2016 bewees (in ieder geval voor één keer) anders. Vanaf 
eind maart was er massale terugtrek naar de broedgebieden. In 1 week tijd 
werden er 150 Goudhaantjes gevangen. Grappige was dat zo’n 95% van 
de vogels mannetjes waren. In april zou dat heel anders uitpakken. Maar 
daarover later meer. 
Nu eerst een fantastisch verhaal. Op één van die goudhanen-dagen was ik 
de ringer. Ik ving 35 Goudhaantjes. Allemaal mannetjes. De meeste ving ik 
tijdens het tweede rondje langs de mistnetten, toen er net een bui kwam. 
Bij terugkomst in de hut de Goudhanen vanuit de draagzakken overge-
plaatst naar de roerdozen. In ieder geval meerdere exemplaren waren 
nogal nat geworden, en in zo’n roerdoos drogen zij een stuk sneller dan in 
zo’n draagzak. Eerste paar minuten zaten ze een beetje kleumerig voor 
het gaas. Maar al snel begonnen zij op te drogen. Plots begon één van de 
mannetjes te zingen. Echt fantastisch om zo te horen in de hut. Maar het 
werd nog veel fantastischer. Dat ene mannetje kreeg al heel snel bijval en 
al gauw was de gehele doos (waren allemaal mannetjes ook natuurlijk) 
aan het zingen. Mega-schattig echt gewoon.  
Verder deze maand 3 Bontbekplevieren, 1 Kleine Plevier en een Goud-
haan met Engelse ring (!). 
 

April 
In april nog maar liefst 79 Goudhaantjes gevangen (laat (!)). En het hele 
leuke: allemaal vrouwtjes. Heel duidelijk komen de vrouwtjes later door dus 
dan de mannetjes. Erg gaaf. 
Er werden stevig Kleine Plevieren gevangen, in totaal 8 deze maand. 
Verder ook een mooie Beflijster door Leo. Op de 14e een vreemd dagje. 
Slechts 6 vogeltjes werden gevangen, maar wel ook een Bokje en een 
Porseleinhoen.  
Op de 21e werd ook nog een Porseleinhoen gevangen. Op de 25e de 
eerste trutten (4). Op de 27e maar liefst 25 zelfs. Bij deze 25 ook een reeds 
geringde vogel met ook kleurringen. Dit was een vaste Terschelling-
ganger. Zijn kleurcombinatie was verkleurd, dus hebben we die vervangen 
door nieuwe kleurringen. De vogel werd enige dagen later weer afgelezen 
op Terschelling. Echt heel sterk. Het begint er steeds meer op te lijken dat 
alle Rosse Grutto’s een vaste plek hebben in de Waddenzee om op te 
vetten voordat zij doorgaan naar hun broedgebieden in Siberië. Overigens 
werden minstens drie van de 25 vogels van deze dag de volgende 2 
avonden afgelezen voor de oostkust van Texel. 
Daarna leek het een beetje op en werden nog maar 10 trutten gevangen. 
Jammer. 
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Mei 
De 1e van de maand een waardeloze vangochtend, maar ’s avonds zowaar 
18 trutten. Helaas wel de laatste van dit jaar. Wat is er toch veel veranderd 
ten opzichte van vroeger (global warming (?)). De volgende dag een hele 
knappe vangst van een Koekoek. Ook een Zwartkop met Belgische ring. 
Op de 6e o.a. een Grauwe Vliegenvanger. En op de 7e maar liefst 6 
Grauwe Vliegenvangers zelfs (door Leo). En een Bonte. Sowieso was er 
die dag (voor voorjaarsbegrippen) veel aankomst. De 8e helemaal een 
mooie vangdag. Met maar liefst 45 vogels. Waaronder Camilla Dreef, maar 
ook o.a. Kwartel, Kievit, Zilverplevier, Oeverloper, Spotvogel en weer een 
Bonte Vliegenvanger. Kijk, daar doe je het voor. 
Volgende dag een hele memorabele. Voor het eerst vingen wij een echte 
dwaalgast in het voorjaar: een Noordse Nachtegaal. Vette credits voor 
André en Jan. En (hoe verzin je het) op de 12e opnieuw een echte dwaal-
gast in het voorjaar: een Orpheusspotvogel. Door Jan weer. En ook nog 
eens 3 Zilverplevieren. Niet verkeerd. Al vele tientallen jaren vroegen wij 
ons af waarom wij nooit iets zeldzaams vangen in het voorjaar. En nu 
gewoon 2 op een rij. Echt super.. 
De 17e opnieuw een hele vermakelijke vangdag. Niet veel, maar wel o.a. 2 
Kwartels, Kievit, Zilverplevier, Oeverloper en eindelijk een Kanoet-
strandloper (ook de enige dit jaar). 
 

 
 

Kanoet Foto: Richard Reijnders 
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Koekoek Foto: Richard Reijnders 
 

De rest van de maand beetje zeuren, maar op laatste vangdag van de 
maand (de 29e) een supermooie man Sperwergrasmus gevangen door 
Leo. Pas onze tweede ooit in het voorjaar..  
 

Juni 
Eerste dag van de maand al een hele leuke. Hele mooie man Kwartel, dito 
Kleine Bonte Specht en een Boomleeuwerik. Kwaliteit voor kwantiteit. 
Eerste Witgatten naar zuid (waarvan 1 gevangen) en een Grauwe 
Kiekendief (ook naar zuid). Mooiere start van de maand kun je je haast niet 
indenken.  
Rest van de maand erg magertjes, met alleen op de 25e opnieuw een hele 
leuke vangdag. Maar liefst 96 vogels (veel voor juni), waaronder Schol-
ekster, Bosruiter en 2 Kleine Plevieren.  
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Sperwergrasmus Foto: Leo Heemskerk 
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Kwartel Foto: Richard Reijnders 
 

Juli 
Vanwege de aanhoudende westenwinden een zeer magere maand. Op de 
17e werd door Leo een vrouw Roodmus gevangen met broedvlek. Hele 
mooie vangst natuurlijk en het begin van een geweldig verhaal (maar 
daarover meer in deel II). Op de 18e werd er een Koekoek gevangen. 
Verder o.a. 2 Kuifmezen, 2 Kleine Bonte Spechten, Boomleeuwerik en 2 
Snorren (waarvan 1 adult met slagpenrui). De doelsoort voor eind juli, de 
Nachtegaal, werd vrijwel niet gevangen. Het lijkt stiekem met deze soort 
toch niet zo goed te gaan, want minstens de laatste 10 jaar vangen wij ze 
veel minder dan daarvoor. 
 
Rest van het jaar (deel II) in de volgende Winterkoning. 

 
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 
 

Het nieuwe excursieseizoen is inmiddels van start gegaan. Het programma 
hebben jullie via de mail toegestuurd gekregen en volgens ons ziet het er 
weer leuk en interessant uit. Mocht je het programma trouwens kwijt zijn 
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dan weet je dat je hiervoor altijd op onze website kunt kijken. Als 
Jeugdvogelclub hebben wij hier onze eigen plek! Wij hopen natuurlijk dat 
jullie aan de excursies opnieuw veel plezier gaan beleven. 
 

Kerkuilen ringen 29 juni  
Vandaag mochten we kijken bij het ringen van een aantal jonge Kerkuilen. 
We bezochten de boerderij van de fam. Jonker aan de Vennewatersweg 
25 in Heiloo. Waar een kerkuilenkist in de schuur hangt. 
 

 
 

Kerkuilenkist Foto: Cees Baart 
 

Kerkuilen (en andere vogels) worden geringd en onderzocht om te weten 
waar ze na het uitvliegen naartoe gaan, hoe oud ze gemiddeld worden, 
wat het geslacht van de jongen is, hoe zwaar ze zijn en hoeveel jongen er 
worden groot gebracht. Er waren 10 jeugdleden aanwezig en nog een 
aantal andere mensen die ook kwamen kijken. Henk Eekhoorn vertelde 
eerst een aantal algemene dingen over Kerkuilen. Onder andere dat 
Kerkuilen broeden in een grote kist en dat ze elke dag een braakbal 
uitbraken (in een braakbal zitten alle onverteerde stukjes van de prooien 
die Kerkuilen eten zoals, muizen, vogels en insecten). Kerkuilen zijn 
nachtvogels. Net als Bosuilen hebben ze zwarte ogen, dat betekent dat ze 
's nachts goed kunnen zien en dan op prooien jagen. 
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Piet Zomerdijk klom ondertussen in de schuur een ladder op om de jongen 
te pakken. De vier jongen werden in een grote tas mee naar buiten 
genomen zodat ze onderzocht konden worden. 
 

 
Jonge Kerkuil                    Foto: Jitte van Leeuwen 

 

Guido Keijl mat de vleugellengte op, woog ze en deed een ring om hun 
poot. Elke ring heeft een unieke code. Alles werd opgeschreven en de 
gegevens worden allemaal landelijk verzameld. 
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Het oudste jong was 56 dagen oud en de jongste 50 dagen. Dat verschil 
was duidelijk te zien want de jongste had nog best wel veel dons terwijl de 
oudste al een mooi verenkleed had en bijna geen dons meer. 
Een van de jongen poepte de hele tafel onder toen hij of zij uit de tas werd 
getild, tot grote verbazing van iedereen. De jongen zijn tijdens het ringen 
erg rustig en het lijkt alsof ze in een soort van trans zijn. Dat is bij elke 
vogel zo, dat is een natuurlijke reactie. 
Beide ouders waren afwezig, dat is normaal als de jongen iets groter zijn, 
anders blijven de jongen maar zeuren om eten.  
Laurie Karels maakte tijdens het ringen de kist schoon. Er kwamen heel 
veel braakballen uit, die samen een laag van 10 tot 20 cm vormden in de 
kist. Die braakballen stonken enorm. Moet je na gaan hoe dat ruikt in de 
kist zelf. 
Tijdens het schoonmaken vond meneer Karels 2 geheel verteerde jonge 
kerkuilen. De ene had een ring om zijn poot en was waarschijnlijk van vorig 
jaar en had blijkbaar niet genoeg eten gekregen. De andere was 
waarschijnlijk van dit jaar en had geen ring. Ook deze dode jonge kerkuilen 
vormen helaas informatie over het al dan niet grootbrengen van de jongen. 
 

 
 

Meetgegevens jonge Kerkuilen  Foto: Cees Baart 
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Dode Kerkuil Foto: Cees Baart 
 

Naast Kerkuilen zagen we ook een kraai en een heel veel Boeren-
zwaluwen. Het was een heel leuke ervaring en het was mooi om te zien. 
 

Jaarprogramma excursies JEUGDVOGELCLUB 2017 – 2018 
 

Datum Excursie Door wie Opmerkingen 
(Fiets-of auto 
excursie) 

Zo 10 sept. 
9.00 uur 

Zuidpier Henk van der Leest 
Henk Levering 

Auto excursie 

Zo 8 okt. 
9.30 uur 

Infiltratiegebied 
Strandplateau 

Cees Baart 
Huub Huneker 

Fietsexcursie 

Zo 5 nov. 
(2e kansevt. 
12 nov.) 
9.30 uur 

Vogelringstation Jan Baart 
Jos Vroege 

Fietsexcursie 
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Zo 10 dec. 
9.30 uur 

Braakballen pluizen Jan Baart 
Cees Baart 

Verzamelen bij 
De Hoep 

Zo 14 jan. 
9.30 uur 

Tuinvogeltelling Micha de Heus 
Jeroen Walta 

Verzamelen bij 
De Hoep 

Vr 2 febr. 
Vr 9 febr. 
 
Vr 16 febr. 

Bosuilen Marquette – Henk 
Onze jeugd – 
Jeroen 
Castricum e.o. – 
Jan  

Fietsexcursie 

Za 10 mrt. Rond De Hoep en in 
de Hoep 
tentoonstelling 

Jan Baart 
Cees Baart 
(Dick Dekker) 

Verzamelen bij 
De Hoep 
 

Zo 8 apr. Hempolder 
 

Henk van de Leest 
Marian van 
Leeuwen 

Fietsexcursie 

Zo 13 mei Karpervijver, Wei van 
Brasser en Doornvlak 

Hans Stapersma 
Jaap Olbers 

Fietsexcursie 

Zo 17 juni Huiszwaluwen tellen 
(Henk houdt de 
publicaties in de 
gaten) 

Henk van der Leest 
Micha de Heus 
(Hans Stapersma) 

Fietsexcursie 

Nov - dec 
Juni  
ad hoc  
 

IJsvogels 
Ringen – Roofvogels 
Nachtzwaluwen 

 
Jeroen Walta 

Vanaf 12 jaar 

 

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

 
Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 

Het Vogeljaar, nr. 2 van 2017, besteedt aandacht aan de toename van de 
teelt van Olifantsgras door boeren. Olifantsgras is een gewas dat zichzelf 
niet uitzaait. Het moet gepoot worden. Het wordt gepoot in juli/augustus, 
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kan wel 4 meter hoog worden, en wordt geoogst en verhakseld in 
maart/april. Het wordt gebruikt als biomassa-brandstof, er worden bouw-
platen van gemaakt, strooisel voor stallen, haardvuurblokken, luiers en 
toiletpapier. Het wordt wel Green Gold genoemd en wordt al beschouwd 
als hét gewas van de toekomst. Het lijkt op hoog riet. In Engeland is al 
onderzoek gedaan naar de effecten van die teelt op de vogels en andere 
fauna in die gebieden. In Zeeuws Vlaanderen is één groeiseizoen lang, 
van augustus 2014 tot juli 2015, ook onderzoek gedaan, op één perceel 
van 13 ha. groot. 
Conclusie is, dat het praktisch onmogelijk is om uit te vinden of er wordt 
gebroed in het gewas, omdat het te ondoordringbaar is om er in te komen. 
Wel werden er aan de rand van het perceel vogels waargenomen, zoals 3 
Blauwborsten die erin zaten te zingen, net voor de oogst. Halverwege de 
groei, in oktober tot januari, zaten er merels langs de randen. Bij onraad 
vluchtten ze het gewas in. In mei vloog er een Veldleeuwerik boven. De 
hele lente zat er een Gele Kwikstaart. De Fazant werd vrij veel gezien. Na 
de oogst zag het landschap er heel anders uit: kaal met stoppels, die 
overigens onaantrekkelijk waren voor vogels. Er kwamen wat Bergeenden, 
Kieviten en Graspiepers. Na regenbuien, als er plasjes water stonden, 
kwamen er wel Watersnippen en Wilde Eenden. In April gaven een 
Veldleeuwerik en een Gele Kwik tekenen van territoriumdrang, maar toen 
het gras hoger werd, vertrokken ze weer. Ze hadden zich vergist, het werd 
een bos. Roofvogels werden er niet gezien. Kleine zoogdieren, insecten en 
Vos vonden in de winter een goede schuilplaats in het gewas. 
In Zuidwest Engeland is uitgebreider onderzoek gedaan, maar de 
uitkomsten daarvan komen grotendeels overeen met de éénseizoens-
waarnemingen in Zeeland. De impact van Olifantsgrasteelt op de 
biodiversiteit verschilt niet van andere akkerteelten. Het gevaar van 
monocultuur ligt op de loer. Olifantsgras kan jaren achtereen op dezelfde 
grond worden geteeld en wordt almaar hoger, dus ook voor de mens zal 
het aanzicht van het landschap veranderen. Verder nemen biomassa-
gewassen grond in beslag die voor het verbouwen van voedsel zou 
kunnen dienen. Niet wenselijk voor derde-wereldlanden, als ze dat spul 
voor de export gaan verbouwen. DEFRA adviseert om Olifantsgras te telen 
op percelen niet groter dan 6 ha, te zorgen voor variatie in het gewas en 
door te zorgen voor kruidenrijkdom. 
 

In de Kleine Alk, nr. 2, doet Kees Roselaar verslag van zijn waarnemingen 
van de Krakeend, van 1962 tot 2016. Iedere dag hield hij bij hoeveel hij er 
zag, in het open veld, op de fiets, in de trein, etc. In het begin zag je ze 
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nauwelijks, de laatste jaren heel veel. Nog niet in parken en tuinen maar 
gezien de trend, kan dat nog komen. Krakeenden worden vooral veel 
gezien vanaf eind februari tot eind mei en van eind augustus tot eind 
november. In die tussentijd broeden ze en raken de mannetjes in een 
eclipskleed, waardoor ze minder opvallen. Ze leven in die tijd heel 
teruggetrokken. Op ca. 18 mei beginnen ze te broeden, gedurende ca. 25 
dagen. Na 45 à 50 dagen zijn de pullen vliegvlug. Gemiddeld  vanaf 17 juni 
worden pullen gezien. Eind augustus begint alweer het baltsen in 
prachtkleed. Vanaf 1988 groeide hun aantal sterk en nog steeds. Oorzaak 
onbekend. Misschien doordat de mens bredere, voedselrijke sloten heeft 
gecreëerd, ook in woonwijken. Het zijn geen schuwe vogels. 
 

In de Kleine Alk ook een artikel over de natuureffecten van de aanleg, in 
2013, van de Hondsbossche Duinen en de mitigerende (natuur-com-
penserende) maatregelen die werden genomen. De strandhoofden waren 
altijd goed foerageergebied voor Scholeksters en Steenlopers. Er is 
Elastocoast aangebracht op de basaltstenen van de strandhoofden tussen 
Groote Keeten en St. Maartenszee, en op de dijk ten noorden van 
Oudeschild, Texel, werd het bovenste deel van de stortberm met ca. 7 
meter verbreed, over 2, 3 km. In drie Zandpolders werden binnendijkse 
hoogwatervluchtplaatsen aangelegd. Jammer dat die maatregelen pas 
werden genomen ná de werkzaamheden en niet ervoor of tijdens, zodat er 
een tijd nog geen voedsel was voor de vogels. Het accent van de 
uitkomsten van het onderzoek is gelegd op de Steenlopers en 
Scholeksters. 
De Scholekster neemt sinds 2015 sterk af, ondanks de mitigerende maat-
regelen. Ze lijken zich te verplaatsen naar gebieden ten noorden en zuiden 
van de zeewering en naar Huisduinen. Opmerking van de vogelwerkgroep 
Alkmaar: deze uitkomst is niet wetenschappelijk getoetst. 
Ook de Steenlopers nemen af, gemiddeld met 135 ex. per jaar. Er is dus 
geen gunstig effect waargenomen van het Elastocoast en de stortberm. 
Volgens het vogelrapport van Arcadis komen er in 2016 meer Kanoeten 
voor dan in 2015. In het noorden en in Huisduinen. Volgens de Vogel-
werkgroep Alkmaar kwamen ze vóór 2015 in strenge winters ook massaal 
voor, want als de Waddenzee half bevroren was, weken ze uit naar de 
Noordzeekust. Broedval van mosselen in 2016 heeft niet geleid tot nieuwe 
mosselen, dus de voedselsituatie voor de Scholekster en de Steenloper is 
niet goed. De mitigerende maatregelen hebben niet geholpen. Men moet 
andere dingen bedenken. 
 



 

De Winterkoning 52 (4) 47 

Vogelwaarnemingen in Midden-Kennemerland, mei-juli 2017 
 

Hans Schekkerman 
 

Dit waarnemingenoverzicht beslaat de periode 1 mei t/m 31 juli 2017. Het 
is een selectie van  waarnemingen van schaarse soorten of grote aantallen 
van gewonere soorten, samengesteld op basis van meldingen op de 
websites Waarneming.nl en Trektellen.nl, en van de vinkenbaan, en hier 
en daar voorzien van wat interpretatie. Alle melders worden hartelijk 
bedankt voor het invoeren van waarnemingen, ook als ze hier niet zijn 
vermeld. Om ruimte te sparen zijn de voornamen van waarnemers 
doorgaans alleen bij eerste vermelding voluit gegeven. Veel gebruikte 
afkortingen: tp = ter plaatse; kj = kalenderjaar; ad = adult; juv = juveniel; m 
= man; vr = vrouwkleed; ovv, Z = overvliegend, naar Zuid; NHD = Noord-
hollands Duinreservaat. 
 

Algemeen 
Een van de opmerkelijke fenomenen van deze verslagperiode was een 
influx van Fluiters vanaf begin mei; zie daarvoor ook het artikel elders in 
deze Winterkoning. Een strandsuppletie bij Heemskerk zorgde voor een 
flinke concentratie meeuwen hier, met diverse Geelpoot- en Pontische 
Meeuwen. Verder was het een vrij ‘gewoon’ voorjaar, waarin de meeste 
gebruikelijke schaarse voorjaarssoorten wel werden gezien, maar in kleine 
aantallen, en waarin echte ‘klappers’ ontbraken. Met de Orpheus-
spotvogels van De Hoep als uitzondering! 

Patrijs 
Waarnemingen van deze soort, die het moeilijk heeft in onze regio, 
kwamen van de Hogedijk in de Sammerpolder, De Bleek bij Rinnegom, en 
de Duinweg bij Bakkum-Noord. Een paar in Velsen-Noord op 9 jul (Erwin 
Kerssens) vormde wellicht een link tussen de restpopulatie rond Tata Steel 
en die in de polders benoorden het Noordzeekanaal. 

Kwartel 
29 mei – 1 roepend, Vennewaterspolder, Bakkum-Egmond – Sander 
Wansing. Daarnaast riepen er tussen 7 mei en 17 jun geregeld Kwartels in 
de omgeving van de vinkenbaan, na ’s nachts te zijn aangelokt door het 
afgespeelde geluid. 

Brandgans 
Brandganzen pleisteren in het voorjaar steeds langer in onze regio, 
getuige 1015 exx in de Hempolder op 3 mei. Midden mei telde de 
bebouwde kom van Castricum 44 paren (≥26 nesten) en de Karpervijver 

http://waarneming.nl/
http://www.trektellen.nl/
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minstens 17 (≥13 nesten). Op 14 juli herbergde Castricum 311 ruiende 
adulte, waarvan ca. 28 (terug)kruisingen met Kleine Canadese Gans 
(Hans Schekkerman). 

Grote Canadese Gans 
Het aantal broedparen in de regio neemt snel toe. Het infiltratiegebied 
herbergde er 11, die samen 28 jongen grootbrachten (vgl. 3 jongen door 
25 paren Grauwe Ganzen). Daarnaast waren er paren in de Kennemer 
IJsbaan (5 jongen), de duinplas achter Johanna’s Hof (3 jongen), en het 
Kieftenvlak (geen nest). Voor het eerst maakte ook een groep niet-
broedvogels de vleugelrui door in het Infil.: 74 op 9 juli (H. Schekkerman). 

Casarca 
4 mei – 2 tp, Waterberging Noorderveld – Rienk Slings 

Amerikaanse Wintertaling 
2 mei – 1 m tp, Hempolder Akersloot – Frank van Groen. Gepaard met 
vrouwtje Wintertaling. Dit is de eerste waarneming in ons werkgebied van 
dit ‘Amerikaanse broertje van’ (m.u.v. een escape in een Castricumse 
vijver in 2004). Maart t/m mei (en nov) zijn de maanden waarin deze 
tegenwoordig niet meer zo heel zeldzame dwaalgast het vaakst wordt 
gezien in Nederland. Dan piekt de doortrek van Wintertalingen, waarmee 
ze meestal optrekken. 

Zomertaling. 
In mei nog 2 trekwaarnemingen en 3 van vogels ter plaatse (Wei van 
Brasser, Limmerpolder, Groote Ven). Op 2 juni zag Cees de Vries een 
vrouwtje in de Groote Ven, wat kan wijzen op een broedgeval.  

Topper 
13 jul – 4 m N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 
26 jul – 9 tp, Castricum aan Zee – H. Groot 

Noordse Pijlstormvogel 
28 jul – 1 Z, Noordpier IJmuiden – Tjeerd Burger 

Parelduiker 
19 jul – 1 ad zomerkleed N, Castricum aan Zee – H. Groot. "Bizar, vloog 
halverwege. Grotere duiker, niet zo snelle vleugelslag, witte schouders, 
donkere kop. Werd ingehaald en 2x aangevallen door vrouwtje Slobeend." 

Geoorde Fuut 
In mei verbleven 2-3 paren (max. 7 vogels) afwisselend op de (westelijke) 
Wei van Brasser en het Doornvlak (NHD Bakkum). Hier werd medio mei 
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druk gebaltst en aan een nest gebouwd, maar daarin werden geen eieren 
gelegd. Vanaf 30 mei werd een nest gebouwd in de oostelijke Wei, maar 
ook die broedpoging werd afgebroken. Door de droogte werden de drie 
plasjes steeds kleiner, en na 11 juni waren de Geoorde Futen hier 
verdwenen. Midden juli bleek dat er wel is gebroed in de plas bij NHD-
ingang Diederik; hier werd een paar met drie jongen gezien (P. Kleij, W. 
Schoester). 

 

Geoorde Futen, Doornvlak, 14 mei 2017                      Foto: Ingmar van der Brugge 

Roerdomp 
Elf waarnemingen in het Infiltratiegebied verspreid over de hele periode. 
Op 26 en 27 mei werd er gehoempt en op 28 mei werden twee vogels 
samen vliegend gezien. Er zou dus kunnen zijn gebroed. 

Purperreiger 
17 jun – 1 O, Castricummerpolder – Ruud Altenburg 
5 jul – 1 Z, Reggers, NHD Egmond - Hans Kuperus 
10 jul – 1 N, Infiltratiegebied Castricum – Piet Admiraal 
De eerstgenoemde waarneming is de enige juni-waarneming in de 
afgelopen 20 jaar, en de enige van een zekere adult. Purperreigers zijn 
tamelijk schaars in onze regio en verschijnen in twee perioden (zie figuur). 
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In april-mei komt soms een afgedwaalde voorjaarstrekker langs, en in juli 
en augustus (met uitloop tot in oktober) duiken trekkende en (vooral) rond-
zwervende jonge vogels op. Hun aantal lijkt toe te nemen, maar dat komt 
op zijn minst gedeeltelijk doordat steeds meer vogelaars hun waarne-
mingen melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur. Aantallen Purperreigers waargenomen in Midden-Kennemerland 
vanaf 1997 t/m 22 aug 2017, per maand (boven) en per jaar (onder). 
(bron: waarneming.nl) 
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Grote Zilverreiger 
Drie waarnemingen in mei, 10 in jun en 16 in jul. Alle waarnemingen 
tussen 1 jun en 15 jul waren in de Karpervijver (max. 2 exx). Gaan we hier 
binnenkort een broedgeval beleven? 

Kleine Zilverreiger 
17 mei – 1 tp, Waterberging Noorderveld – Rienk Slings, H. Boomsma 
30 jun – 1 tp, Heemskerkerduin, waterbassin kassencomplex – P. Admiraal 
8 jul – 2 N, Castricum aan Zee – Guido Keijl 

Ooievaar 
32 meldingen op 19 dagen in de hele periode, van maximaal 2 vogels 
bijeen. De meeste uit de Heemskerker Noordbroek en Castricummer-
polder, maar enkele ook uit de Hempolder en Velsen-Noord. 

Zwarte Ooievaar 
29 jul tot in aug – 1 juv tp, NHD Egmond – Ronald Slingerland, Els Swart 
e.a. Deze in België geboren jonge vogel met zwarte ring BLB Y0029 kwam 
op 29 jul aanvliegen over Egmond-Binnen en hield zich vanaf de volgende 
dag voornamelijk op bij de duinplasjes van Soeckebacker. 

Visarend 
Met 13 vogels was het een keurig voorjaar voor Visarenden. Na de 2 in 
april uit het vorige verslag volgden er 5 in de eerste decade van mei, 2 in 
de tweede, 2 in de derde en nog 2 op 1 jun. De meeste trokken strak door 
maar op 6 mei werd een arend met vis gezien boven het zweefvliegveld 
(Hans Kuperus). 

Rode Wouw 
6 mei – 1 onv tp, De Krim, NHD Egmond – M. van Bakel 
15 mei – 1 2kj Z, Bakkum-Noord en Castricum – L. Knijnsberg, W. Olbers 
17 mei – 1 Z, De Hoge Toren – Hielke Boomsma, Rene Hoogenboom 

Zwarte Wouw 
Waarnemingen op 5 dagen tussen 11 en 17 mei, tussen Soeckebacker in 
NHD Egmond en de Castricummerpolder – H. van Oosten, H. Stokkel, C. 
Winter, M. van Leeuwen, J. vd Laan, H. Groot, H. Boomsma, R. 
Hoogenboom. Om hoeveel individuele vogels zou het gaan? 

Wespendief 
Waargenomen vanaf 11 mei; verreweg de meeste in NHD Castricum (max. 
5, ook vlinderende vogels); overige in NHD Bakkum en Egmond (J. Vroege 
e.a.). 
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Blauwe Kiekendief 
3 mei 1 v ovv, Limmerpolder – W. Olbers 
17 mei 1 tp, Zeeweg, NHD Bakkum – Rene Alberts 

Steppenkiekendief 
Op 11 mei deden maar liefst 2 steppenkieken ons duin aan: 
11:03 – 1 v/2kj N – Vennewater, NHD Egmond – Jeroen van Wetten. Een 

beschrijving van de vogel ontbreekt helaas, maar de tijd past goed 
op een 2kj man die noordwaarts trekkend werd gezien bij 
Wassenaar (8:30), Katwijk (9:20), Noordwijk (9:35), AW-duinen 
(10:15), Kennemerduinen (10:20) en Petten (13:00). 

16:40 – 1 2kj tp, Vogelduin, NHD Bakkum – H. van Oosten “Jaaaaaa! Ving 
man tapuit (trekker gelukkig!), at hem op en buikt nu uit! Foto 
gemaakt met foon door telescoop.” 

Grauwe/Steppekiekendief 
2 mei – 1 v/2kj Z, Koningsduin, Castricum – H. Groot 

Roodpootvalk 
7 mei – 1 v N, Zweefvliegveld, NHD Castricum – Remco Oosterlaar 

Boomvalk 
22 meldingen in mei, 11 in juni en 15 in juli. Waarnemingen die mogelijk op 
broedgevallen wijzen kwamen van de Zeeweg en de Provinciale Weg bij 
Castricum en langs de A9 in Uitgeest. 

Slechtvalk 
‘Slechts’ 12 meldingen in deze periode, verspreid in de tijd maar alle uit de 
zuidelijke helft van het werkgebied. 

Smelleken 
Vier Smellekens werden gemeld in het buitenduin en 1 overzee, tussen 1 
en 7 mei - H. Schekkerman, H. Groot, H. van Oosten, H. Kivit, C. Baart. 

Krombekstrandloper 
1 mei – 1 N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 
6 mei – 3 ovv, Vinkenbaan 
5 t/m 7 mei – 3 tp, Waterberging Noorderveld – H. Schekkerman e.a. 

Kleine Strandloper 
6 t/m 7 mei – 1 tp, Waterb. Noorderveld – H. Schekkerman, R. Altenburg 

Temmincks Strandloper 
6 t/m 9 mei – max. 4 tp, Waterberging Noorderveld - H. Schekkerman e.a.  
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Kemphaan 
Maxima van 15 vogels in de Heemskerker Noordbroek en Castricummer 
polder op 3 en 6 mei en 25 op 8 jul. Op 3 mei zag R. Altenburg 4-5 
baltsende hanen in de waterberging. Tussen 11 mei en 9 jul werd echter 
geen enkel vrouwtje gemeld dat zou kunnen wijzen op broeden.  

Zwarte Ruiter 
Zeven waarnemingen (9 exx) tussen 2 en 9 mei (Waterberging, 
Hempolder, vinkenbaan, Doornvlak, Wei van Brasser), en 2 op 10 en 19 jul 
(3 vinkenbaan; terugtrek). 

Bosruiter 
Voorjaarstrekkers werden gezien tot 11 mei, meest in de waterberging bij 
Heemskerk (max. 2 exx), en enkelingen in Castricummerpolder, Doorn-
vlak en over zee. Najaarstrek vanaf 5 jul (tot.3 exx, zowel NHD als polder). 

Kleine Jager 
7 mei – 1 N, strand Wijk aan Zee – Nico Hopman 
13 mei – 1 Z, Castricum aan Zee – H. Groot 
14 mei – 2 N, Castricum aan Zee – G. keijl 

Zwartkopmeeuw 
1 mei – 1 N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 
1 jul – 1 ad tp, Vennewaterspolder, Egmond-Binnen – Cees Baart 
In jul totaal 19 exx langs Castricum aan Zee op 15 teldagen (8 1kj, 2 3kj, 
9 ad); beste dag 22 jul (5 ad 5 1kj Z - H. Groot).  

Pontische Meeuw 
Naast een 2kj in de Waterberging (7 en 17 mei, R. Altenburg, R. van der 
Starre) waren steevast Pontische Meeuwen aanwezig tussen de meeuwen 
die foerageerden bij de strandopspuiting tussen Wijk aan Zee en 
Castricum (19 mei t/m 23 jun) Hier werden  max. 10 vogels tegelijk gezien, 
waaronder twee met ringen uit Polen (R. Altenburg). 

Geelpootmeeuw 
Naast een 2kj in de Heemskerker Noordbroekpolder op 6 en 14 mei 
(H. Schekkerman) werden bij de strandopspuiting tussen Wijk aan Zee en 
Castricum max. 6 vogels tegelijk gezien (19 mei t/m 16 jun, R. Altenburg). 

Kleine Burgemeester 
1 mei – 1 2kj Z, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 

Reuzenstern 
Voor het tweede opeenvolgende jaar werden trekkers over zee gezien: 
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8 jul – 1 ad Z, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, H. Groot. “Over de 
waterlijn, ontdekt op roep.” 

22 jul – 1 ad Z, Castricum aan Zee – H. Groot. “Fraai dichtbij”. 

Zwarte Stern 
1 mei – 86 N in 1,5 uur, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 

Zomertortel 
11 mei - 1 Z, Vogelduin, NHD Bakkum – H. van Oosten 
14 mei 1 foeragerend, De Hoge Toren, NHD Bakkum – Guido Klerk 
17 mei – 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – H. van Oosten 

Kerkuil 
Meldingen uit NHD Heemskerk en uit Bakkum. 

Velduil 
6 mei – 1 uit zee naar O, Hoge Toren, NHD Bakkum – H. Groot, H. 
Schekkerman 

Ransuil 
Buiten het nest bedelende jongen werden gemeld van Camping Bakkum, 
dorpskom Bakkum, Koningsduin (voormalig Duin & Bosch), en Heemskerk.  

Oehoe 
28 jul – 1 tp, Bakkum – G. Keijl. "Hele dag aanwezig. Zat min of meer open 
en bloot in de boom, maar alleen vanuit zolderraam zichtbaar. Werd hele 
dag lastiggevallen door kleine mantels, 's ochtends ook even door eksters, 
zilvermeeuw, merels en pimpelmezen. Het is me niet gelukt de poten goed 
in beeld te krijgen. Tegen 20:30 u werd hij wat actiever en om 21:50 vloog 
hij weg. De dagen erna is hij niet meer teruggekeerd." 

IJsvogel 
Zeven meldingen in mei, 13 in jun en maar liefst 43 in jul duidden op een 
vrij goed broedseizoen. Er waren 6 ringvangsten op de vinkenbaan vanaf 
25 jun. 

Bijeneter 
21 mei – 3 N, Geversduin (gehoord) en De Krim (ook gezien), NHD 

Castricum-Egmond – L. Heemskerk, C. Winter 
11 jun – 1 tp, Kieftenvlak NHD Heemskerk – R. Altenburg. “Kwam roepend 

aan uit noord en vloog een rondje recht boven mijn hoofd. Als kers 
op de taart ging hij ook nog even in een dood boompje zitten. 
Vloog al snel weer op, recht naar zee.” 
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Kleine Bonte Specht 
Territoriale Kleine Bonte Spechten werden gemeld bij de Scheilaan (NHD 
Bakkum) en nabij De Hoep. In jun en jul werden rondzwervende jongen 
gemeld van de vinkenbaan (3 vangsten) en uit het Verbrande Vlak, NHD 
Heemskerk. 

Oeverzwaluw 
16 mei – kolonie met 9 nestgangen in een steil uitgestoven duin in de 
zeereep, NHD Heemskerk – H. van Oosten. 

Raaf 
De twee ‘territoriale’ Raven uit het vorige verslag werden nog frequent in 
de omgeving van de Bloemberg/Kruisberg gezien tot midden juni. Daarna 
gingen ze over een groter gebied zwerven, soms samen met hun oude 
maat. Vanaf midden jul werden ze weer vaker getweeën gemeld uit NHD 
Heemskerk. Tot een broedgeval is het dus niet gekomen – wie weet 
volgend jaar? 

Roek 
30 jun – 1 tp, Zeeweg, Limmerpolder – Dario Duijves.  

Wielewaal 
Zes vogels in een voorjaar is tegenwoordig een redelijke score. Tenzij 
nummers 3 en 5 dezelfde betroffen bleef echter geen enkele langer dan 2 
dagen. 
10 mei – 1 m 2kj zingend, Berkenbosch – R. Slings, D. Groenendijk, M. de 
Heus  
13 t/m 14 mei – 1 m zingend, Noorderstraat, NHD Bakkum – H. Groot e.a. 
16 mei – 1 zingend, Russenbergen, NHD Castricum – H. Schekkerman 
16 mei – 1 zingend, Berenweide, NHD Heemskerk – Jan van Leeuwen 
26 mei – 1 m zingend, Papenberg, NHD Castricum – H. Kuperus 
2 jun – 1 tp, Koepelduin, NHD Bakkum – A.T. Dekker 

Grauwe Klauwier 
17 jun – 1 man kort tp en NW - Vinkenbaan 

Baardmannetje 
10 jul – 1 gehoord, vinkenbaan. 
22 jul – 1 gehoord, Dorregeesterpolder, Uitgeest – Zelma van het Kaar 

Zwarte Roodstaart 
Waarnemingen gerelateerd aan (mogelijke) broedgevallen kwamen uit het 
Heemskerkerduin en Velsen-Noord (inclusief de Noordersluis). Het blijft 
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raadselachtig waarom de soort ontbreekt in het bollengebied rond 
Egmond. 

Paapje 
14 meldingen van in totaal 16 vogels tussen 1 en 19 mei. 

Beflijster 
Het voor deze soort magere voorjaar werd uitgeluid met vogels op 3 mei (2 
Zweefvliegveld), 4 mei (2 Reggers) en 16 mei (4 Reggers). 

Grote Karekiet 
10 mei – 1 onzeker tp, Russenduin/Rellen, NHD Wijk aan Zee – H. van 
Oosten. “Bah! Groot ding in zeereep, enorme snavel, wenkbrauw. En weg 
was-ie.” 
17 mei – 1 vangst, Vinkenbaan – Piet Admiraal 

Spotvogel 
Zingende Spotvogels werden gemeld in Egmond-Binnen (Hogedijk en 
Abdij), NHD Egmond (De Krim en Diederik), het Infiltratiegebied, Castricum 
(voormalige eendenkooi), Akersloot (2 plekken), en Heemskerk (Assum-
burg). Op de Vinkenbaan 3 vogels geringd tussen 14 mei en 15 jun.  
 

 
 

Orpheusspotvogel, De Hoep, juni 2017                         Foto: Ingmar van der Brugge 
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Orpheusspotvogel 
3 jun t/m 19 jul – broedgeval, NHD Castricum – Op 3 jun ontdekte Hans 
Groot in de tuin van De Hoep langs de Zeeweg een zingende Orpheus-
spotvogel. Al vanaf de volgende dag werd ook een tweede exemplaar 
gezien en dat leidde uiteindelijk tot 3 of 4 uitgevlogen jongen. Een artikel 
over dit eerste broedgeval in Noord-Holland van deze zuidelijke soort is in 
voorbereiding.  
14 jun – 1 vangst, Vinkenbaan. Een andere vogel dan het broedpaar! 

Fluiter 
Het was een goed voorjaar voor Fluiters met ca. 22 zanglocaties in het 
NHD en één in Castricum. Zie verder het artikel elders in dit nummer (p29). 

Bonte Vliegenvanger 
10 mei – 1 vangst, Vinkenbaan – Jan Visser e.a. 

Vuurgoudhaan 
10 mei – 1 zingend, Berkenbosch, NHD Heemskerk – Dick Groenendijk 
1 jun – 1 zingend, Zwarte Weg, NHD Heemskerk – Rik van der Starre 
5 jun – 1 roepend, Zuidhoek, NHD Heemskerk – Rik van der Starre 

Rouwkwikstaart 
6 t/m 10 mei – 1 vr tp, Koningsduin, Castricum – S. Lagerveld, H. Groot 
11 mei – 1 m tp, Heemskerker Noordbroekpolder – R. Altenburg 

Noordse Gele Kwikstaart 
6 mei – 1 m N, zeereep Koepelduin, NHD Bakkum – H. Groot, H. 
Schekkerman 
22 mei – 2 m+v tp, Doornvlak, NHD Bakkum – K. Klaij.  

Engelse Gele Kwikstaart 
6 mei – 1 m tp, Wei van Brasser – H. Schekkerman, H. Groot. 
8 mei – 1 vr tp, Rinnegom – Ruud Altenburg. In potentieel broedhabitat 
(sla). 
10 mei – 1 m ovv, Infiltratiegebied Castricum – H. Schekkerman 
16 mei – 1 m tp, Wijk aan Zee – H. van Oosten 

Europese Kanarie 
11 mei - 1 N, De Kil, NHD Bakkum – H. van Oosten. “Geluid 3x, gele stuit.” 
17 mei – 1 Z, De Hoge Toren, NHD Bakkum – H. Groot 

Sijs 
Negen waarnemingen (enkelingen en groepjes van 3 en 5) in het NHD 
tussen 29 mei en 22 jul.  Geen enkele wees op een broedgeval. 



 

De Winterkoning 52 (4) 58 

Kleine Barmsijs 
11 mei – 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – Herman v. Oosten. Barmsijs sp. 
6 jul – 2 Z, De Hoge Toren, NHD Bakkum – Herman van Oosten 

Roodmus 
Alleen gemeld uit Infiltratiegebied Castricum, waar ten minste 4 vogels 
aanwezig zijn geweest. Op 27 mei zong er een kort aan de noordrand 
(Sander Lagerveld). Op 29 mei en 1 en 2 jun werden vrouwtjes of 2kj 
mannetjes (zonder rood) geringd op de Vinkenbaan. Van 31 mei t/m 17 jun 
zong daar geregeld een 2kj man. Op 29 jun vloog een oudere (rode) man 
in de vinkersnetten en zong vervolgens daar en bij het Hoefijzermeer, met 

 

Roodmus, vrouw, Hoefijzermeer, 11-7-2017                          Foto: Hielke Boomsma 
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afnemende frequentie tot 24 jul. Vanaf 1 jul werden daar ook eerst 1 maar 
op 11 jul zelfs 2 geringde vrouwtypes gezien (H. Boomsma e.a.), ook 
interacterend met het rode mannetje. Dat pleit voor een broedpoging, maar 
op de vinkenbaan werden (in ieder geval tot 22 augustus) geen juveniele 
vogels gevangen, wat bij eerdere broed-gevallen wel geregeld gebeurde.  

Kruisbek 
Op 4 en 11 jun werden resp. 16 en 86 (meest overvliegende) Kruisbekken 
opgemerkt in het duin. Op 27 jun leek zich een forse zomerinvasie af te 
tekenen, met o.a. 76 Z over het Vogelduin en meer dan 120 elders over 
terrein Bakkum, en ruim 150 in het binnenduin bij Heemskerk (H. van 
Oosten, R. Slings e.a.). De vogels bleven echter nauwelijks rondhangen en 
na 10 jul was de influx al weer goeddeels voorbij.  

 
 
LEZINGEN & EXCURSIES  –  4de 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’). 
 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de 
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. 
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. 
 
Zaterdag 21 oktober: Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noord-
hollands Duinreservaat, in combinatie met bezoek aan de 
Vinkenbaan’. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Start vanaf Strandplateau Castricum: 8.00 uur; tot ca. 13.00 uur. 
Let op: neem a.u.b. uw fiets mee, voor bezoek Vinkenbaan. 
 
Zondag 29 oktober: Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noord-
hollands Duinreservaat, in combinatie met bezoek aan de 
Vinkenbaan’. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Start vanaf Strandplateau Castricum: 7.15 uur; tot ca. 13.00 uur. 
Let op: wintertijd is ingegaan! 
Let op: neem a.u.b. uw fiets mee, voor bezoek Vinkenbaan. 
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Let op: beide Najaarstrek/Vinkenbaan-excursies gaan alléén door bij 
gunstige weersomstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt 
bekendgemaakt op voorafgaande avond via VWG-emailkring. Of: 
vraag zelf of het doorgaat via email excursies.lezingen@vwgmidden-
kennemerland.nl. 

 
Woensdag 8 november: Algemene Ledenvergadering in dorpshuis 
‘De Kern’. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Na de pauze volgt een lezing van Niels Hogeweg (PWN): ‘Projecten in de 
PWN-duinen’, e.e.a. gerelateerd aan de ‘Programmatische Aanpak 
Stikstofoxiden’ (PAS). 
 
Zaterdag 18 november: Lezing met beelden: ‘Roemenië, land van 
bekende en bijzondere vogelsoorten’. 
Spreker: Johan Bos. Zie stukje verderop in het blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur. 
 
Zondag 26 november: Dagexcursie ‘Wieringen en Wieringermeer-
polder’. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 17.00 uur. 
 
Zaterdag 6 januari, 2018: Ochtendexcursie ‘Zuidpier en 
Kennemermeer’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 14.30 uur. 
 
Woensdag 10 januari, 2018: Lezing met beelden: ‘Zeevogels op de 
Noordzee’. 
Spreker: Steve Geelhoed. Zie stukje verderop in het blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 
 
Zondag 13 mei t/m vrijdag 18 mei, 2018: Weekexcursie ‘Midden-Elbe’. 

We waren er eerder, in 2012: het prachtige uiterwaardengebied van de 
‘Midden-Elbe’, gelegen rond de voormalige grens tussen West- en Oost-
Duitsland. In mei 2018 gaan we wederom naar dit vogelrijke 
natuurparadijs, en ook nu maken we dagtripje(s) naar o.a. Havelland 
(richting Berlijn). 

mailto:excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl
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In 2012 ‘hadden we’ 127 vogelsoorten, waaronder Rode en Zwarte 
Wouw, Zeearend, Visarend, Wespendief, Ruigpootuil, Draaihals, Kraan-
vogel, Krooneend, Buidelmees, Ortolaan, Wielewaal, Witvleugelstern, 
Grote Trap, nou ja, hou maar op… Oh ja: ook Bevers, allerlei 
amfibiesoorten en heel interessante flora. Om een idee te krijgen van de 
schoonheid van het gebied, en de vogelsoorten die je er kan aantreffen, 
raden wij je aan eens te ‘google-en’ met de zoektermen ‘Pevestorf’ en 
‘Elbe’, en ook: ‘Havelland’. Of: vraag bij ons het (digitale) WiKo-excursie-
verslag van 2012 op. 

Onze excursieleider is Kees Roselaar. 

We verblijven (wederom) in pension ‘Lindenhof’ in het dorpje Pevestorf, 
nabij de Elbe. Daar hebben we (max.) 12 slaapplaatsen gereserveerd, en 
we moeten begin januari het daadwerkelijk aantal doorgeven. 

Het vervoer geschiedt met (hoogstwaarschijnlijk huur-) busjes of auto’s 
(‘oppikplaats’: achter station Castricum). Tijdens de excursie maken we 
veel korte wandelingen, wellicht gaan we ook een dagje fietsen. 

De geschatte kosten per deelnemer (logies op basis van volpension, 
autokosten en wellicht fietshuur, etc.) zijn ca. € 430, o.a. afhankelijk van 
het werkelijk aantal deelnemers. 

Je kunt je aanmelden voor deze excursie in de periode vanaf 1 t/m 30 
november 2017, bij excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl of 
bij Renie van der Werf (072-5337078). Er zal t.z.t. een aanbetaling van 
€ 200,- worden gevraagd. 

 

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

Di 13 feb Lezing ‘Wereldreizen van Kleine en Kleinste Jagers’, door 
Hans Schekkerman en Rob van Bemmelen. 

Zo 18 feb Dagexcursie ‘Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden’. 
Za. 10 mrt Opening van de tentoonstelling in het kader van de VWG-

jubileumviering. 
 Aansluitend: lezing ‘Vogels van Zuid-Amerika’, door Wim 

Groot. 

Za 24 mrt Viering van het 60-jarig jubileum van de VWG, 
inclusief een borrel. Nadere informatie hierover 
volgt in de Winterkoning van januari 2018. Houdt 
ca. 13.00-19.00 uur vrij ! 

Zo 8 apr Dagexcursie ‘Veluwezoom, Empese- en Tondense heide, en 
Beekbergerwoud’. 

mailto:excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl
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Samenvatting van lezing: ‘Roemenië, land van bekende en 
bijzondere vogelsoorten’, door Johan Bos. Zaterdag 18 nov 2018, 
14.00 uur. 
 

Johan Bos In deze lezing zal Johan ruim aandacht besteden aan de 
indrukwekkende natuur van de Karpaten, de magie van het oeroude 
Macin-gebergte en de altijd van leven bruisende Donaudelta. Hij gaat 
tevens in op de cultuur en recente historie van dit land.  

Roemenië is een republiek, grenzend aan de Zwarte Zee. Het 
landklimaat garandeert koude winters en warme zomers. In het noorden 
vinden we de Karpaten, een gigantisch uitgestrekt gebergte dat nog vrij 
ongeschonden is. In het zuidoosten ligt het veel oudere en lagere Macin-
gebergte. Nog iets verder naar het zuidoosten mondt de Donau via het 
bioreservaat van de Donaudelta uit in de Zwarte Zee. 

Tijdens een natuurreis in mei kunnen tussen 200 en 220 soorten vogels 
worden gezien. Ook op het gebied van zoogdieren, reptielen, amfibieën, 
insecten en planten is dit land buitengewoon rijk. 

De donkerste bladzijde uit de recente historie is de machtsgreep van 
dictator Ceausescu in 1974 en zijn val in december 1989. Johan geeft 
ook een indruk van het krankzinnige paleis dat deze gehate en aan 
grootheidswaanzin lijdende dictator heeft laten bouwen. 

Achtergrond  

Johan Bos is tekstschrijver en journalist en oprichter van 
natuurreisorganisatie Wild Nature Travels. Recent is van zijn hand de 
thriller Refugium verschenen.  

Johan is voorts auteur van de boeken ‘Zeehond & Waddenzee’ en ‘De 
Schoorlse Duinen’. Samen met illustrator Frits-Jan Maas heeft hij in 2007 
voor de KNNV een boek gemaakt over het herkennen van vogels, 
getiteld: ‘Vogels voor elke dag’. In 2010 verscheen ‘Alkmaar heeft 
Vleugels’, over de vogels van zijn eigen woonplaats. Dit laatste boek 
heeft twee prijzen ontvangen. Als redacteur en taalkundige werkte hij 
mee aan uitgaven van KNNV Uitgeverij. De veldgids ‘Roofvogels’ van B. 
Génsbol is daar een voorbeeld van. 
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Kroeskoppelikaan                                                                           Foto: Johan Bos 
 

Samenvatting van lezing: ‘Zeevogels van de Noordzee’, door Steve 
Geelhoed. Woensdag 10 jan 2018, 20.00 uur. 

In zijn lezing schetst Steve Geelhoed een beeld van het voorkomen en 
de ecologie van vogels op de Noordzee. Net als op land hebben 
zeevogels soortspecifieke verspreidingspatronen. Op de Noordzee komt 
een breed spectrum voor, variërend van kustgebonden soorten tot min-
of-meer kustmijdende soorten. Zo zijn duikers kustgebonden en is hun 
voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen 
kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee 
gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor. Nieuwsgierig 
naar het voorkomen van de overige soorten? Kom dan naar deze lezing. 

Achtergrond  

Steve Geelhoed werkt bij ‘Wageningen Marine Research’, voorheen 
IMARES, aan zeevogels en zeezoogdieren. Daarnaast is hij o.a. 
bestuurslid van de Nederlandse Zeevogelgroep. Sinds de jaren tachtig 
bestudeert hij al zeevogels. In eerste instantie vanaf land door 
zeetrektellingen uit te voeren, maar in tweede instantie ook op zee vanaf 
schepen of een enkele keer vanuit een vliegtuig. 
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Titel lezing 10-1-2018                                                               Foto: Steve Geelhoed 

 
 
Nieuwe leden 

  Femie de Jager 
 
Vida Termes, 11 jaar J.J,van Nesstraat 13 1901 WS Castricum 
Merel Heideman, 11 jaar H.Dunantsingel 2 1902 EA Castricum 
Jan Kroeze Wijkerstraatweg 162a 1951 EK Velsen-Noord 
Tineke Levering-Hout Meeuwenlaan 40 1935 EJ Egmond-Binnen 

 


