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In Memoriam Sjaak Vooren (3-3-1947 –  1-6-2014) 
Klaas Pelgrim 

 
 
Een natuurliefhebber ten top! We hebben je bij de IJsvogelgroep leren 
kennen als een bevlogen en betrouwbare vriend! Als er wat moest 
gebeuren stond je klaar, je was er gewoon. Uiteraard eerst Marian, de 
Kinderen en Nifty, jullie hond. Daarna de natuur, waar je ook samen met 
Marian en Nifty veel te vinden was. Samen op stap als IJsvogelwerkgroep, 
man van het eerste uur (opgericht in 2009) en drijvende “stille” kracht. Ook 
met de Pensionado-groep was je regelmatig op pad. Werken in de 
Kennemerduinen als vrijwilliger voor het PWN deed je óók met veel 
plezier. Op excursie met de vogelwerkgroep vond je prachtig, als je maar 
in de natuur kon zijn! 
 
Marquette had een speciaal plekje in je hart en je vertoefde er met veel 
plezier en passie! Samen hebben we de Noorddorperbeek weer een 
gezicht gegeven; helaas heeft onze blauwe vriend er nog  niet gebroed. 
Op Marquette hebben we regelmatig gezocht naar de IJsvogel en ook 
gezorgd voor een geschikt biotoop om te broeden. Vorig jaar een groot 
succes! Dit jaar helaas na het slechte bericht voor en over jou is de 
IJsvogel vertrokken van Marquette, waarschijnlijk geschrokken van het 
onheilspellende bericht! 
 
Je was niet alleen IJsvogel-gek, maar ook gek van plantjes. Je hebt bij de 
diverse excursies en de zo genoemde Pensionado-wandelingen, grote 
indruk achter gelaten als kenner van de natuur en met name de plantjes! 
Gedreven in alles wat de natuur je geeft. Foto`s maken - ook een gedeelde 
hobby; we zouden weer naar Texel! Helaas kwam het bericht van de 
slopende ziekte en lukte het niet om mee te gaan.  We zouden nog een 
keertje terug gaan naar Tiengemeten, maar dat gaat niet meer lukken! 
Voor de IJsvogelgroep was je een vaste kracht en met je kennis, humor en 
vertrouwen heb je een hele positieve bijdrage geleverd aan de 
IJsvogelstand van dit moment!  
 
Eerst beulen en dan een rookpauze met een bakkie, dat was Sjaak! Wat 
moet er gebeuren? Effe ouwe hoeren, roken en dan gaan we er tegenaan! 
Het wordt nooit meer als vroeger! 
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Dagboek Heemskerk 3 
Jan Zweeris 

 
De Slechtvalk. Op 11 november werd het bewijs geleverd dat de valk 
pendelt tussen de Dorpskerk en de Laurentius kerk. Aan de voet van de 
Laurentius kerk vond Berend Wietsma het lijkje van een Goudplevier zon-
der kop. Hij liet me de foto ervan zien. Later werden er ook nog resten van 
andere vogels gevonden. Daarna kwam er een onzekere periode met een 
enkele waarneming. In januari was er weer wat duidelijkheid. Er werden 
verse maaltijd-resten bij de toren gevonden en hij/zij werd weer meerdere 
malen gespot. En niet alleen in het Heemskerkse. Bart Korf heeft ook een 
Slechtvalk gezien rond Castricum en Limmen. Onze Slechtvalk? Wel of 
niet, maakt niet uit. Het is een gelukkig feit dat deze vogel weer meer 
gezien wordt, nadat hij bijna uitgestorven was in ons land. In het tijdschrift 
“tussen Duin&Dijk” nr 4 van 2013 staat daarover een goed artikel. 
 
In de tuin. Op 21 november was het druk in mijn tuintje. Twee Heggemus-
sen scharrelden als muizen tussen de struiken door en pikten snel wat 
eetbaars van het tuinpad. Ook de Zanglijster was er weer. Die had ik al 
een paar keer eerder gezien. Klein Jantje, de Winterkoning, schoot on-
rustig van struik naar struik. De Roodborst liet zich ook zien, maar wel 
vanuit dekking. En dan verschenen natuurlijk de kwajongens van de buurt 
in drietal om te kijken of er nog wat te bikken viel. De anderen schrokken 
op en sommige ruimden het veld. Er kwam ook nog even een Groenling 
langs. Een Merel paartje maakte het tafereel compleet, samen met een 
paar Huismussen. 29 november, de uitgebloeide zonnebloem, vol pitten, 
begint flink te rotten. De Turkse Tortels proberen al wiebelend in de harde 
wind, de zaden er uit te pikken. Elkaar verdringend en als acrobaten blijven 
hangen, verzamelden ze toch genoeg zaden. Toch is er één dominant. De 
ander geeft het geworstel op en gaat op de rand van de voedertafel zitten, 
verongelijkt rondkijkend. Blijft daar een poos zitten. En dan geeft hij er de 
brui aan. De ander gaat ondertussen ongestoord verder met zijn maaltijd. 
De Koolmezen doen het weer heel anders. Vanuit de Berk observeren ze 
de omgeving. Alles veilig. Dan een snelle duik uit de Berk. Pakken, in dit 
geval, een zonnepit en schieten de Berk weer in. Daar klemmen ze de pit 
met hun poot vast en beginnen er op los te hakken om het vruchtvlees er 
uit te kunnen pikken. Daarna de volgende duik……….enz. Het tegenover- 
gestelde gedrag vertoont de Merel. Die staat eerst doodstil te observeren, 
noem het luisteren of voelen van trillingen. Dan een snelle snavelbeweging 
in de grond of bladeren. Als hij/zij dan een worm te pakken heeft volgt er 
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meestal een trekpartij tussen worm en Merel, waarbij de worm aan het 
kortste eind trekt. Eet smakelijk. De Vuurdoorn is inmiddels volledig verlost 
van de mooie oranje bessen. Vooral de Merels hebben er flink in gegeten, 
getuige de versierde tuinbank in oranje, bruine en zwarte tinten. Ook de 
Mussen hebben er van gesnoept. 2 december was een zonnige dag 
tijdens deze lente-achtige winter, 11 graden. Een Tortelduif dacht dat het al 
lente was en begon alvast te oefenen met een riedeltje gekoer. 18 decem-
ber was het eindelijk zover dat de pot met heerlijke vogelpindakaas, na 14 
dagen onaangeroerd in de Berk gehangen te hebben, bezocht werd. En 
wel door Torenkraaien. Ik had de pot bestemd voor de kleintjes en niet 
voor dat stelletje kwajongens. De Mezen deden zich wel tegoed aan de 
vetbollen die in de buurt hingen. Vinden ze die lekkerder ??  
 
Buiten. In de 2de week van 2014 was er een dwaalgast verdwaald in het 
Noorderveld, n.l. een Roodhalsgans; via Huub kwam ik dat aan de weet. 
Zo’n zelfde vreemde vogel had ik op 19 oktober gezien op een weiland bij 
Onderdijk aan de Westfriese Noordkant. Hij had zich aangesloten bij 5 wit- 
grauwe bastaard Ganzen. Volgens de boeken sluiten ze zich meestal aan 
bij een groepje Brandganzen, waar tussen ze dan moeilijk te zien zijn. Een 
andere zeldzaamheid, een Rode Wouw, vloog op 10 januari over ons dorp 
in noordelijke richting. 
 
Tuinvogels. De tuinvogeltelling top 10 van Heemskerk: Huismus 303, 
Koolmees 193, Kauw 183, Merel 148, Turkse Tortel 130, Pimpelmees 107, 
Vink 87, Ekster 78, Roodborst 57, Heggemus 49. In de nieuwe wijk 
DeMaer en in de wijken aan de oostkant van de Rijksstraatweg waren de 
meeste tellers; in het centrum maar een enkele teller en in het Tuinders-
gebied maar 1.      
 
  
Dagboek Heemskerk 4 

Jan Zweeris 
 
De IJsvogels van Marquette. Dit afgelopen jaar zijn er 3 broedsels uit-
gevlogen. Na ongeveer 2 weken vlogen de jongen al uit en begonnen de 
ouders aan een nieuw broedsel. En daarna nog een derde van dit paartje. 
Zo zorgden ze er voor dat er toch nog een nakomeling overleeft ondanks 
de hoge sterfte in het eerste jaar. Gelukkig troffen ze dit jaar een zachte 
winter, zodat de overlevingskansen groter waren. Geen bevroren sloten en 
plassen. Dus bleven de kleine visjes grijpbaar. 
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De Slechtvalk. Van Berend hoorde ik dat hij nog steeds bij de dorpskerk 
huist. Op 23 januari werden er resten van een Ekster aan de voet van de 
toren gevonden. Op 30 januari lag er een complete Wulp, waarvan de keel 
was doorgebeten. Uit de torentrans gevallen door onhandig/potigheid ? 
Van de grond afhalen schijnt een Slechtvalk slecht te doen. Op 12 februari 
heeft hij zijn maaltijd gedaan met een Kievitboutje en liet alleen de vleugels 
neerdwarrelen. 
 
Een Sperwer in de tuin. Op 8 maart kreeg ik een aantal foto’s gemaild 
van de buren naast mij. Daar op stond een Sperwer die bezig was een 
Houtduif te plukken. Bij informatie bleek het tafereel zich te hebben af-
gespeeld vlak voor het raam in hun achtertuin. Ze hoorden een bonk tegen 
het raam en toen ze gingen kijken wat er aan de hand was, zagen ze de 
Sperwer die de duif tegen de grond drukte. Zonder te reageren op de 
belangstellenden vlakbij, begon hij razendsnel het beest kaal te plukken. 
Of de duif al dood was? Toen de vogel kaal genoeg was naar de zin van 
de slachter vloog hij met zijn prooi weg. Alleen een hoopje veren en 
verbaasde buren achterlatend. 
 
Een zeldzame Roodborstlijster. Op 4 mei las ik in de krant dat er weer 
een zeldzaamheid in de Heemskerkse duinen was ontdekt door een jonge 
vogelaar. Lonnie  Bergman dacht eerst dat hij een Goudvink zag , maar 
algauw had hij in de gaten dat het een lijster was; en wat voor een ! Onze 
VWGer zag door zijn telescoop een grijze rug, witte vlekken rond het oog 
en de hele borst en flanken roestrood, net als het bovenste deel van de 
buik. Dat moest dus toch een Roodborstlijster zijn. De vogel vloog opeens 
weg, maar hij kon hem toch weer terug vinden. Bekeek hem nog eens 
goed en maakte er een foto van. Hij zette de foto in meerdere app- 
groepen en binnen een uur waren de eerste 10 vogelaars al aangekomen. 
Wat een Topdag voor hem !! Zie ook het artikel in de Jongeren rubriek ! 
 
 
 
Zintuigen van vogels 

Rien Burger 
 
Vorig jaar verscheen er een boek van de Engelse ornitholoog Tim Birk-
head  over de Zintuigen van vogels. Al de zes (!) zintuigen, gezichtsver-
mogen, gehoor, tastzin, smaakzin, reukzin en magnetoceptie, worden 
daarin uitvoerig  behandeld. Ook de emotie komt aan de orde, maar dat is 



De Winterkoning 49 (3) 5 

mijns inziens geen zintuig. Magnetoceptie is een zintuig dat wij mensen 
niet bezitten, maar sommige dieren die lange trektochten maken vaak wel. 
Ik heb het voornemen in de volgende nummers van de Winterkoning aan 
de hand van genoemd boek telkens een zintuig te behandelen.  
 
Het gezichtsvermogen 
 
De meeste vogels hebben heel goede ogen. Dat moet ook wel, want als je 
zo snel beweegt bij het vliegen, moet je om botsingen te voorkomen snel 
en scherp zien. In het boek worden enkele voorbeelden gegeven: 
 
Een Torenvalk kan een insect van 2 millimeter op een afstand van 18 
meter zien; een mens kan dat pas bij 4 meter  
 
Vroeger bij de valkenvangst werden Klauwieren gebruikt om de nadering 
van een valk aan te kondigen. Terwijl de valkenjager nog niets zag in de 
lucht, kon de Klauwier al alarm slaan ten teken dat hij een valk zag. Pas 
vele tellen later, zo gaat het verhaal, zag de jager een stipje aan de hemel 
verschijnen. 
 
Een eigen ervaring: Slechtvalken op de uitkijk op de rand van de nestkast, 
meestal het vrouwtje, beginnen al vaak te kekkeren terwijl ik nog niets in 
de lucht zie. Seconden later arriveert dan het mannetje met prooi. 
 
Die goede ogen danken vogels aan het feit dat de ogen zo groot zijn. Hoe 
groter het oog, hoe groter het beeld op het netvlies waar de lichtgevoelige 
cellen zich bevinden. Dat de ogen van vogels zo klein lijken komt doordat 
alleen de pupil zichtbaar is; de rest van het oog is door huid en veren 
afgedekt. Ook wordt de scherpte van het oog bepaald door het aantal en 
de soort van de lichtgevoelige cellen (staafjes en kegeltjes) in het netvlies. 
Roofvogels bezitten globaal vijf keer zo veel van die cellen als de mens. 
Sommige vogels hebben bepaalde kegeltjes die gevoelig zijn voor ultra-
violet licht. Hierdoor zien bijvoorbeeld vrouwtjes van de Pimpelmees of ze 
een aantrekkelijke man met een mooi blauw petje voor zich hebben. 
Torenvalken hebben ook ogen met zo’n breed spectrum en kunnen daar-
door het urinespoor van muizen op de grond volgen. Ontdekt is dat de 
twee ogen van vogels vaak een verschillende functie bezitten. Zo kijkt één 
oog van een kuiken naar de grond om voedsel op te pikken en het andere 
is gericht op de lucht boven hem om predators waar te kunnen nemen. 
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Sneeuwgans ? 21 februari 2014 
Jan Zweeris 

 
Met 6 gruppo pensionado wandelaars doorkruisten we het Heemskerkse 
duingebied. Af en toe een bekend vogeltje of gezangetje. Niks bijzonders. 
Tot we op een open veld kwamen met aan de rand een flink groepje 
Duindoorns. Daarin en ervoor zagen we 6 Grote Lijsters druk in de weer en 
dat niet geruisloos. Verder wandelend, kwamen we in het Boetje van onze 
Kees, de vogelhut die voldoet aan onze inzichten. Het ontwerp is indertijd 
gemaakt door de VWG, onze VWG, samen met de PWN. Het was druk op 
het Hoefijzermeer met o.a. baltsende Brilduikers, in linie zwemmende 
Grote Zaagbekken, mannetjes en vrouwtjes. Een gemengde groep Kuif- en 
Tafeleenden, die rustig ronddobberden en af en toe een hapduikje namen. 
Een opvallend paartje peddelde naast elkaar rustig rond. Een vreemde 
ganzen combinatie. Een kleine witte gans met een grote Canadees. Het 
leek net een verliefd stel “aan de wandel “. Alleen in dat wit zagen Arend 
en ik iets zwarts aan de vleugelpunt. Dus geen Boerengans? Dan een 
Sneeuwgans? Toen we nog wat beter keken, kwamen we toch tot die 
laatste conclusie. Dat werd later ook bevestigd door een kennis van Arend, 
die geinformeerd werd. Hij ging er spoorslags heen en zag hem na enige 
tijd wegvliegen. Toen was het helemaal duidelijk. Zwarte vleugelpunten. Bij 
verder onderzoek bleek het een Sneeuwgans te zijn. 
 

 
 

Sneeuwgans                                                                                Foto: Willem Olbers 

 

Excursie Veluwezoom, 22 maart 2014 

Martine Kamminga 

Om 6 uur 's morgens vertrokken wij met zo'n 9 man naar Velp, naar een 
landgoed rondom een vijver aan de Beekhuizerweg. Wij werden ontvangen 
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door Robert Ketelaar, ecoloog bij Natuurmonumenten. Hij bleek niemand 
minder dan de zoon van Marian van Leeuwen. Zo zie je maar, ze heeft het 
van geen vreemde, dat natuurvirus. Onze doelsoort was de Middelste 
Bonte Specht. Komt niet veel voor in Nederland, maar daar wel. 
 
Zijn roep schalde al door het bos, eerst in de verte, maar later steeds 
dichterbij. Na eerst uitgebreid een Boomklever bewonderd te hebben, die 
met zijn nest bezig was, zagen wij onze Middelste Bonte in een boom, 
prachtig met zijn lichtroze buik in de zon. Robert heeft die waarneming een 
handje geholpen door het vogelgeluid af te spelen op de walkman. Verder 
vlogen er regelmatig Appelvinken over, met hun kenmerkende golvende 
vlucht. We zagen er zelfs één op de grond, in één beeld met een keep. De 
Grote Bonte Specht was er talrijk en als je goede oren had, kon je Vuur-
goudhaantjes in de bomen boven je horen pieperen. We zagen er twee.  
Huub spotte nog als eerste een overvliegende Havik in de verte.  
 
We gingen naar het Molenhuis, waar een stelletje Grote Gele Kwikstaarten 
zou moeten zitten. Onderweg kwamen we langs twee ineengestrengelde 
bomen, 150 jaar oud. Ze waren genoemd naar Baucis en Philemon, een 
oud echtpaar uit de Griekse mythologie, die eens onderdak verleenden 
aan de oppergoed Zeus en zijn zoon. Als beloning mochten ze eeuwig bij 
elkaar blijven, als twee eiken op een berg. In de tijd dat dit landgoed werd 
aangelegd, smulden de mensen van zulke romantische verhalen en je zult 
op menig landgoed een verwijzing vinden, hetzij als boom, hetzij als beeld, 
naar een dergelijk verhaal. Kan je meteen je mythologische kennis 
oppoetsen. Zat die Grote Gele er nou of niet ? Niet gezien. Wel een 
Glanskop, een Sperwer in de verte, een ... Ja toch ! Een paartje Grote 
Gele Kwikken in de beek. 
 
Op de terugweg naar de parkeerplaats bewonderden wij de plantengroei. 
Een rijkdom aan Bosanemonen, Ereprijs en Drienerfmuur. Ineens steeg er 
uit de ondergroei een hele zwerm kwetterende Kepen en Vinken op. Een 
pracht gezicht. Verderop konden we twee Boomkruipers aanschouwen. 
 
Het volgende doel was de Hondsbroekse Pleij, de uiterwaard bij de brug bij 
Westervoort. Ooit het toneel van zware gevechten aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog, nu een vredig natuurgebied met een meertje erin. 
Met een telescoop kon je gewone en IJslandse Grutto's bewonderen. Er 
hing een Pijlstaart ondersteboven in het water, zijn puntige staart fier in de 
lucht. Het wemelde er van de Kolganzen, Smienten en Wintertalingen. In 
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het gras bij de brug over de IJssel fourageerden Wulpen. In het meertje zat 
een paartje Zomertalingen, met hun mooie witte kopstreep. Laatst had 
ondergetekende een discussie met collega's over het  voorkomen van 
Raven in Nederland. Nou, hier zagen we ze overvliegen, vier in getal. 
 
Het was koud en winderig en we stapten de auto's weer in voor een meer 
beschut gelegen doel, landgoed De Bijvanck bij Beek, in Montferland. Daar 
troffen wij op een heuveltje op een open plek een schitterende dode boom 
aan, de droom van iedere plantsoenwerker met een hart (toch, Huub?). Er 
zat Schijnoesterzwam op, een zeldzame paddestoelen soort. Robert wist 
de Middelste Bonte Specht weer te lokken en later de Zwarte. 
 
Na een kleine omweg om een buitenissig soort graspieper, gors (ik weet 
de naam niet meer, erg hè) te zien - wat niet lukte, dus ook niet erg voor dit 
stukje - gingen we nog even kijken bij een sluis over een bij-arm van de 
Rijn, in de buurt van Arnhem. Veel Grauwe Ganzen, nog meer Ganzen, 
een Houtduif ...  We waren allemaal moe, maar zeer voldaan. We gingen 
naar huis, echter niet nadat we Huub bijna hadden moeten achterlaten op 
de sluis, want die maakte aanstalten om open te gaan! Wij hadden de bel 
wel horen gaan, maar de bedoeling werd pas duidelijk toen er een 
slagboom dicht ging ... Het was een lange, intensieve dag, waarop Robert 
ons de mooiste dingen heeft laten zien. Onze dank, en zeker een keer 
voor herhaling vatbaar, dus ... 
 
 

 

Excursie Kalverpolder e/o, 13 april 2014 – beleving door deelnemers 
 

Huub Huneker 

  
Wormer, westkant Kalverpolder vlakbij de Zaanse Schans, 7.00uur. We 
kijken uit over een plasdras landje met onder andere pollen pitrus. Een 
vogelsoortenrijke plek blijkt het met daarin bijvoorbeeld 160 IJslandse 
Grutto's (een ondersoort van (tussen haakjes) onze Grutto). Ze staan vrij 
dicht bij elkaar; de meesten staan te slapen, sommigen poetsen zich en 
enkelen foerageren wat. Een flink aantal adulte mannetjes zijn duidelijk 
herkenbaar als IJslandse. Ze vormen, zoals ze daar staan, een groot 
verschil met de territorium houdende - en luid boven de territoria 'zingende' 
en wiekelende Grutto's uit de directe omgeving. 
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We zijn precies in de piek van doortrek van IJslandse Grutto's van Afrika 
op weg naar hun broedgebieden op IJsland. Het maximum dat we telden 
was die 160 exx. In het uur dat we hier stonden waren er wat bewegingen: 
invallende exemplaren en wegvliegende exemplaren. Dat zagen we ook 
gebeuren in een nat weilanddeel in het zuidelijke deel van het Wormer- en 
Jisperveld, 2 kilometer verderop.  Er heerste trekonrust. Deze Grutto's 
komen uit Afrika (met tussenstops in Spanje, Portugal en/of Frankrijk ??) 
en zijn hier deze mooie ochtend om bij te eten en te rusten ? Zo te zien 
wel, maar toch zijn er meerdere vragen: waarvandaan zijn ze kort geleden 
gekomen, hoe lang achter elkaar hebben zij gevlogen ? Zo op het eerste 
gezicht stonden ze daar heel relaxed bij elkaar, maar ondertussen staan 
die lijven bol van onrust: ze willen door naar de broedgebieden, om zich 
voort te planten ! 
 

 
 

IJslandse Grutto’s                                                                             Foto: Cees Baart 
 

Toevoeging: we zijn door middel van vele jaren ringonderzoek al veel aan 
de weet gekomen over trekstrategieën, maar de afgelopen jaren nog veel 
meer doordat onder andere Grutto's uitgerust zijn met allerhande kleine 
zendertjes (telemetrie). Zo zijn onderzoekers er achter gekomen dat vogels 
honderden (soms duizenden) kilometers achtereen kunnen vliegen, zonder 
te rusten. Dit waarschijnlijk vooral als de weersomstandigheden goed zijn.  
Interessant onderwerp voor een toekomstige lezing. 
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Arend de Jong 
  
Kalverpolder, ik wist niet dat het bestond totdat we er een excursie naartoe 
hadden. Heel veel vogels en met uitzicht op de Zaanse Schans. Plots het 
geluid van Zwartkopmeeuw. Zoeken in de blauwe lucht naar 2 vogels met 
helemaal witte vleugels aan de onderkant. Traag kijkend naar de Kok-
meeuwen kwamen ze langs. Het is toch altijd weer een pracht gezicht om 
deze vogels te zien, evenals een Lepelaar die ons passeerde. Waar komt 
het vandaan en waar gaat het heen?  

Cees Baart 
 

Gaat de 2de stop een Blauwborst opleveren? Tijdens de voor-excursie is op 
deze plek door de excursiecommissie de Blauwborst gespot en dus zijn wij 
extra scherp op deze mooie vogel. We kijken hem met zijn allen als het 
ware het riet uit, maar dit lukt ons helaas niet. We moeten het eerst met 
een prachtig getekende Rietzanger doen. Midden in de Wilgenstruik zingt 
hij zijn hoogste lied. En tussendoor neemt hij ons in het ootje door af en 
toe korte strofen van de zang van de Blauwborst te imiteren. Eigenlijk 
kunnen we dit niet uitstaan en menen toch echt de Blauwborst te horen. 
We willen van geen ophouden weten en Reni besluit daarom om via zijn 
iPod nog eens het liedje van hem af te spelen. En dan….dan komt onze 
Blauwborst al zingend helemaal vanuit het riet naar boven en laat hij zich 
kort zien. Met andere woorden de aanhouder wint en voldaan kunnen we 
deze mooie vogel op ons lijstje bijschrijven. 

Annelike 
  
In het tegenoverliggende stuk grasland schoot ineens een “gewone” Grutto 
woedend uit zijn slof en achtervolgde minutenlang, met gespreide vleugels, 
twee vluchtende Graspiepers. Dit ging  gepaard met veel misbaar en  
verontwaardigd gekrijs. Wat zouden deze piepers misdaan hebben ? 
Voedsel gepikt ? Nest verstoord ? Irritant gedrag op de rustige zondag-
morgen ? Wie zal het zeggen, het was leuk om te zien ! 
 

Marian van Leeuwen 
 

De derde stop. Bij het gemaal en de nieuwe waterberging van de polder 
Wijde Wormer aan de Oosterdwarsweg. Helaas is het gebied voor 
vogelaars moeilijk te bekijken. Je hebt er door de dag heen tegenlicht 
omdat je alleen vanaf de noord- en westkant kunt observeren. Dus tegen 
de avond als de zon in het westen staat, kun je vanaf de Oosterdwarsweg 
met de zon in de rug staan. Aan het begin van deze doodlopende weg 
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(niet voor fietsers) is een steenuilenkast te zien in een fruitboomgaard. We 
hebben gespeurd en gespeurd maar helaas, geen bolletje in de omgeving 
van de kast, met deze vogel moet je enorm veel geluk hebben. Er zijn veel 
steenuilenkasten in de Wijdewormer en 30% zou bezet zijn. Op waarne-
ming.nl worden de waarnemingen vervaagd. De nieuwe waterberging is 
nog kaal en in het midden zijn 3 kleine eilandjes aangebracht. Het belooft 
een mooie vogelplek te worden. Nu bleef het beperkt tot o.a. Meerkoet, 
Bergeend, Kleine Plevier, Scholekster. Vliegend: Torenvalk, Putter (3), 
Gele Kwikstaart, Holenduif (2), Lepelaar en Sperwer. En…..een derde stop 
noopt tot het uitkijken naar een waterplaats in een andere betekenis, voor-
al voor dames is een excursie naar een wijds poldergebied geen onver-
deeld genoegen. Waar kun je wildplassen? Gelukkig achter het gemaaltje 
onder aan de dijk een plek buiten het zicht met uitzicht op een nestkastje 
aan een kastanjeboom met een zonnende Ringmus op het stokje. Ook de 
tweede dame kon er van genieten. Conclusie: een sanitaire stop levert 
vaak wat op !  
 
 

 
 

 Rietzanger                                                                                       Foto: Cees Baart 
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Joop Zuiderwijk 
 

Wanneer aan het eind van de excursie de deelnemers gevraagd wordt in 
een kort stukje hun hoogtepunt van de dag weer te geven dan is het niet 
eenvoudig om iets te beschrijven dat ongetwijfeld niet al door anderen 
genoemd is. Of het nu de IJslandse Grutto’s zijn of de Bruine Kiekendieven 
dan wel het licht erotische gedrag van de Kluten; ze zijn ook door mij als 
zodanig ervaren. Vandaar dat ik van deze excursie een ander aspect wil 
belichten en wel het landschap waar in zich dit allemaal afspeelde: rijdend 
over smalle landwegen en dijkjes, langs idyllisch gelegen Zaanse huisjes, 
fraai groen geschilderd met witte daklijsten; de vele bloeiende bomen en 
struiken rondom oude boerderijen en statige hofsteden die getuigen van 
vroegere welvaart; bloeiende fruitbomen en de lange rechte weg aan 
weerszijden omzoomd met bomen waarbij de zon door het frisse groene 
gebladerte een spel van licht en schaduw speelde. En dan daar buiten de 
weidsheid van de polder met zijn sloten, plassen, koeien en schapen met 
hun lammetjes dartelend in de bloemenrijke weide, de totale ruimte met in 
de verte de contouren van een dorpje met een kerktoren die als een baken 
boven alles uitsteekt. En dan ook de witte wolken in allerlei vormen af-
stekend in een verder blauwe lucht. Noord Holland op zijn mooist. 
 
 
 
Excursie La Brenne, Frankrijk, 17 – 24 mei 2014 

Jaap Olbers 
 
Het gebied met meer dan 1000 visvijvers ligt in een grove cirkel met een 
diameter van 30 km. In 7 dagen hebben we daar 450 km in rondgereden 
en tenminste 15 locaties bezocht. Het dorp Mézière-en-Brenne is een 
uitstekende uitvalsbasis bovenin het gebied, westelijk van Chateauroux. 
We zullen kennismaken met een flink bosgebied, Forêt de Lancosme en 
uitgestrekte akkerlanden in het westen naar Azay-le-Feron. 
 
Ik voelde me thuis in dit vlakke landschap vol afwisseling van water, welig 
groeiend gras, hoge bossen, heggen en bosschages en lichtglooiende 
akkers. Het wisselende weerbeeld versterkte dit gevoel. Donderdag was in 
dat opzicht een topper met zon, wind en zomerse wolken. We zagen toen 
7 soorten roofvogels, die wel hongerig konden zijn na twee natte dagen. 
Regen op dinsdag kon ons niet deren. Het park bij Etang Bellebouche was 
nu stil en we konden prachtig de Bergfluiter onderscheiden. 
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Ons onderkomen was een gite annex VVV-kantoor; het lag in het oude 
centrum. Een zijarm van de Claise stroomt onder ons door. Uit een venster 
op de eerste etage kon je achteruit een blik werpen op het grachtje. Daar 
huisde een paartje Grote Gele kwikstaart. Verderop torenden hoge 
populieren boven de huizen. Daar zou ik een stel ravottende Wielewalen 
horen, een uur vóór ons vertrek. Het bankje voor de gite was op gezette 
tijden de plek om de plaatselijke bevolking te observeren: veel Huis-
zwaluwen metselden een broedplek onder de daklijst, er waren Gier-
zwaluwen in de lucht en er vlogen Putters rond. De bakker en de super 
waren dichtbij. Marian en Klaas zie ik zeulen met een enorme meelzak vol 
stokbroden en met fruit en ingrediënten voor de salades. Ook het museum 
van de lokale visserij in de omgeving is dichtbij. Tegen de muur is een 
grote houten constructie geplaatst: een apparaat om een houten duiker af 
te stoppen. Zo kon het water in de visvijver opgespaard worden en op het 
goede moment geloosd. Dat was het moment om de vis te vangen. Jan 
Zweeris kon het ons goed uitleggen. En ook het verhaal van Ard Rade-
maker, boer in Frankrijk, verduidelijkte ons de mogelijkheden en de proble- 
men van deze manier van vis kweken. Met weidse gebaren bootste hij de 
Aalscholvers na, hoe die de vis op een hoop joegen en daarna zijn vijver 
vol karpers leegvraten. 
 
Uit de daglijsten blijkt, dat we elke dag een groot aantal soorten gezien 
hebben. Het eindresultaat voor de groep was 113 soorten. Belangrijker 
was, dat we elke dag enkele bijzondere waarnemingen deden die onver-
getelijk zijn. Die zal ik de revue laten passeren. 
 
Voor de avond waren we in Mézière-en-Brenne en twee uur later stonden 
we al op een parkeerplaats behorend bij het natuurgebied “Reserve 
naturelle national de Cherine”. Hier waren twee meren en de hutten te 
bereiken. Andere entrees waren we al voorbij gereden. Nu ging de 
wandeling in de avondzon naar het Etang des Essarts. Er was veel te zien. 
Een geliefde soort verraste ons: de Zomertortel. We begrepen al snel dat 
de Witwangstern hier talrijk is. Het korte krijsgeluid hoorden we de hele 
week wel ergens. In de hut waren we het prachtige avondlicht al kwijt, 
maar toen zagen we wel – eenmalig – twee Zwartkopmeeuwen. 
Zondagavond zouden we hier weer zijn, bijtijds. Op de terugweg wees 
Hans op de sprieten aan de horizon van wat in feite een immense 
constructie, een militaire installatie in het hart van het merengebied. In het 
hart van Frankrijk. 
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We startten zondagochtend rustig. Bankzitters zagen Wespendieven 
voorbij trekken, noordwaarts. Even vóór half elf waren we op weg naar een 
grote kijkhut aan het Etang Foucault, een wijde plas en een ruime lucht, 
zodat je van alles zag en hoorde. Dichtbij in de struiken de Tjiftjaf, de 
Zwartkop en het alarm-roepje van de Grasmus. Buizerds, een Zwarte 
Wouw, een enkele Aalscholver en veel Witwangsterns tekenden zich af in 
de strakblauwe lucht. Martine ontdekte behoorlijk ver weg midden op de 
plas een Beverrat. Bijzonder was de ontdekking van een broedend paartje 
Krooneenden en een voorbij zwevende Slangenarend. En echt ver weg 
trippelde een Kleine Plevier. Rond 13.00 uur reden we zuidwaarts, voorbij 
het wegenknooppunt Rosnay, midden in ons domein. We picknickten daar 
op ons gemak tussen twee schuttingen van gevlochten struikhei. Enkelen 
van ons stonden in de kleine, scheve kijkhut aan Et. Mouton en zagen 
Geoorde Futen. Het was tijd om even uit te rusten en verhalen te vertellen. 
Het Etang verderop bij Migné is heel weids. Op een zandplaat rustten daar 
drie Visdiefjes en een Kleine Plevier. We hebben rond 15.00 uur veel 
soorten kunnen opschrijven, o.a. de enige ganzen van deze week: een 
paar Canadese Ganzen. De Zwarte Specht liet zich horen. Na een rit, nu 
weer noordwaarts, reden we naar een hoek van het Forêt de Lancosme. 
Hans wist daar een nest van een Middelste Bonte Specht. Het was tussen 
La Caillaudière en Malakoff – ik gebruik een kaart van het gebied. Bij een 
later bezoek bleek hier een trefpunt te zijn van motorcrossers. We 
vergaapten ons aan een merkwaardig badhuis langs de rivier. 
 

Maandag werd een lange warme dag met een aangename lunch in het 
Maison du Parc, nabij het kasteel Le Bouchet. Ons lunchpakket was 
bestemd voor de avond. Onderweg stopten we bij Etang Purais. De hut 
keek uit naar zuid, zodat er wat tegenlicht was. Het meer met grote 
waterleliebedden herbergde een paartje Krooneend, enkele Geoorde 
Futen en vooral de Dodaars met jongen was in trek. In de verte zwierf een 
Bruine Kiekendief rond. We stopten ook bij een lichtglooiende akker, 
zonovergoten. In de verte bosranden, boven een tractor vloog een 
Slangenarend rond. We hielden een koffiepauze bij een mestvaalt en 
ondertussen merkten we van alles op. Ter hoogte van Ligné hoorden we 
een Wielewaal. Het was daar aardig heuvelachtig en bosrijk. Bij het 
genoemde restaurant gingen we eerst even op zoek naar vogels en hier 
zagen we enkele Hoppen, voedsel pikkend uit een stoffige bodem. Er 
liepen daar twee ezels rond. Na de gefrituurde karper reden we langs een 
intrigerend leeg meer. Maar het leverde niet veel op, behalve een 
Slangenarend met prooi. We passeerden Etang de la Mer Rouge en Etang 
Maupas. Van de tientallen soorten noem ik alleen de Kwak aan de oever. 
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Rond 18.00 splitste de groep zich. Zeven man ging naar de riante hut de la 
Sous, de rest ging met Hans naar de zuidkant van Etang Bellebouche. Ik 
zou die kleine hut later bezoeken. Belangrijke soort voor de lijst was een 
Waterhoen, kennelijk schaars hier en we hoorden weer de Grote Karekiet. 
 

 
 

Slangenarend                                                                          Foto: Hans Stapersma 
 

De voorspelde regen bracht ons dinsdag naar een grote feesttent bij het 
strandje van Etang Bellebouche aan de noordkant. Zo konden we droog de 
Zwarte Roodstaart volgen. Over het stille recreatiepark lopend, hoorden 
we Bergfluiter en soms zagen we een glimp van Phyl bonelli. We vonden 
ook een Grote Lijster en een Hop. Het hoofdgerecht van deze dag vonden 
we in de hut van Etang de la Sous. Af en toe liet een Woudaap mannetje 
zich zien in het riet. Later ook het vrouwtje en van lieverlee steeds nadruk- 
kelijker. Tenslotte waren we getuige van twee of drie gezamenlijke vluch-
ten en alles speelde zich voor onze ogen af. Prachtig schouwspel, dat 
eindigde verderweg in het riet. Een man uit Brasschaet liet me enkele 
opnamen zien. Zijn website heb ik genoteerd. ’s Avonds aten we “thuis” 
een heerlijke pasta en om 20.00 zaten we al weer bij Etang Bellebouche, 
maar nu aan de zuidkant. Een schitterend decor bespikkeld met groepjes  
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Kwak                                                                                        Foto: Hans Stapersma 
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van zes reigersoorten. Martine kon ons later nog het kalkoenachtige geluid 
van de Kleine Zilverreiger voordoen. 
 
Woensdag de 22e was een bijzondere dag, ondanks de donkere wolken 
genoeg zonneschijn. We startten in de hut van Et. Ricot en zagen in een 
fraai uitzicht alle soorten reigers. De Ralreiger lijkt hier niet voor te komen. 
Geregeld vloog er een Purperreiger of Kwak voorbij. Een IJsvogel stal de 
show met het vangen en verwerken van een visje. Een Bruine Kiekendief 
met goudkleurige vleugelboeg en kop scheerde voor ons langs. 
Tafeleenden, er zijn er veel in deze streek. We pauzeerden bij Maison de 
la Nature, het informatiecentrum van het Cherine-complex. Bij Et. Blizon 
scheen de zon. We maakten er een wandeling langs de “meest gefoto- 
grafeerde Kwak van La Brenne”. We hoorden niet veel vogels, maar wel 
de Rietzanger en de Groene Specht. Het meer ligt dichtbij de militaire 
basis. Na een tweede bezoek aan Maison du Parc wachtten ons nog 
enkele verrassingen. Nog in het park zagen we Zwarte Roodstaarten. In 
een akker was verweg een paartje Koekoek te zien. Het mannetje was 
vergezeld van een vosbruin vrouwtje. Met het geluk van de goede 
vogelaars kregen we zeven Bijeneters te zien. We reden door een donkere 
laan en luisterden. Een onmogelijke plek leek het om ze te vinden, maar 
telefoondraden boven de struiken wezen ons de weg. Nog later hadden we 
een schaarse Torenvalk in het vizier en aan het eind van een akker een 
aantal Rode Patrijzen. In de avond hebben Renie en Hans bij Et. de la 
Sous de Roerdomp gehoord. Bij het doornemen van de dag- en weeklijst 
stelden we vast, dat de Ooievaars kennelijk afwezig zijn in La Brenne. En 
er zijn nog een paar onverwachte omissies op de lijst. 
 
Donderdag, op weg naar Et. Beauregard zag ik in een boomgaard twee 
Konikpaarden, ieder begeleid door een Koereiger. Het pad langs het meer 
bewandelden we nu voor de tweede keer. Ik noteerde de zang cq. het 
gekras van Cetti’s Zanger, Zwartkop, Grasmus en Witwangsterns. Nog bij 
het bassin met gele lis werd de Orpheusspotvogel gehoord en we gingen 
hem zien, langdurig, want hij keerde geregeld terug naar zijn eerste zang-
post, een struik met gelige korstmossen dichtbij het pad. We bleven er zo 
lang hangen, dat we een Boomvalk een Wespendief zagen wegjagen. 
Later zat de valk in een dode boom verderop. Voorbij een sluisje en een 
betonnen dam hoorden we allerlei bos- en watervogels, zoals de Dodaars. 
Af en toe was er een Zwarte Wouw in de lucht. Voorbij het bosje links was 
de Boomvalk in grote “krakelingen” boven de bosrand aan het jagen. Een 
foto van de lunchpauze: we zitten en liggen in het gras. Eén man blijft
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observeren. Femie roert haar koffie met de poot van een bril. Die van 
Renie?” “Jullie mogen wèl mijn  methodes overnemen, maar …”. Verderop 
zagen we uitgestrekte rietlanden. Het meer nu rechts van ons. Een 
roofvogel  in een dode boom verweg bleef een vraagteken. Wel vloog er 
rond 12.00 uur een Slangenarend over. “Langzaam biddend, lichte 
onderkant, grote donkere kop”, zei Hans. Het tweede deel van de expeditie 
richtte zich op de roofvogels boven het akkerland. Daarvoor reden we naar 
het westen, voorbij het merengebied, ter hoogte van Azay-le-Feron. 
Prachtig golvende landerijen. Her en der waren er Wulpen. Ook Kraaien; 
geen Roeken. In noordelijke richting zagen plotseling de Blauwe 
Kiekendief. De andere auto was nergens te bekennen, maar we vonden 
elkaar gelukkig uiteindelijk toch weer ! Het was Hans, die in een greppel 
aan de rand van een akker een Griel opspoorde; Klaas maakte er 
uiteindelijk drie van ! We waren zeker een half uur bezig ! Het was in de 
uitgestrekte akkerlanden tussen La Couture en Haute Couture ! Daarna 
nog een Grauwe Kiek naar west, helaas niet door iedereen gezien. Even 
na vijven passeerden we een klein, wat kaalgevreten veld vol vogels. Er 
vloog een groep Spreeuwen rond, bij de bosrand zaten twee Grote Lijsters. 
Links drie Zomertortels en een Kleine Plevier. Enzovoort. We waren al 
dichtbij Mézière-en-Brenne. In de avond zie ik met Ed en Klaas een paar 
prachtige Kneutjes langs de veldweg naar Et. des Essarts. 
 
Nabij Rosnay heeft Ard Rademaker een boerderij. Vrijdagmorgen 
arriveerden we bij “La Fosse aux Loups”. Na een boeiend verhaal daarover 
haalde hij een ladder en zette die tegen de muur van een oude schuur en 
verdween in de grote geitenstal. Wij zijn ondanks de regen het veld 
ingegaan, langs akkers met voedergewas, grasland, visvijvers en over de 
omringende dijkjes. We hoorden de Veldleeuwerik zingen. Er renden twee 
hazen weg, terwijl een ree toekeek. In de struiken langs het pad wees 
Marian me de Grauwe Gors aan, inderdaad met die “scheve” bek. De 
telescoop was goed voor Tapuit en Grauwe Klauwier dichtbij elkaar. En 
voor de Orpheusspotvogel. Op het dijkje onder de oude eiken dronken we 
koffie. Joop en Jan zaten op een terrasstoeltje braaf naast elkaar. Toen we 
weer verder gingen, bleek Hans een IJsvogel waargenomen te hebben. 
We spoorden tenslotte nog een Geelgors op. Even voor ons vertrek van de 
hoeve zag Marian een Griel dichtbij in de akker. 
  
Na ons bezoek aan Maison du Parc – met bijvoorbeeld een Tartine 
Forestière en een Coupe Le Bouchet – zijn we bij het Et. des Essarts de 
Draaihals gaan zoeken. We hebben deze soort prachtig kunnen zien. Laat 
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in de avond is ook de Kerkuil in beeld geweest en ik heb zijn sissende roep 
gehoord. Hij alsnog op de weeklijst gezet worden. We zorgden dat we 
bijna alles ingepakt hadden, om de volgende morgen bijtijds te kunnen 
afreizen. Het ontbijt was een goed moment voor Hans om Marian en Renie 
voor de enorme inzet vóór en tijdens dit prachtige evenement te bedanken. 
En vanzelfsprekend werd ook Hans bedankt voor zijn leiding en 
verkenningen vooraf. Klaas slaagde erin ons, in het busje, veilig door 
Parijs te loodsen, zodat we even na 12.00 uur konden uitstappen voor een 
korte pauze. Onderweg kreeg Renie zijn glazen koffiekan terug die nog in 
de gite was achtergebleven. Vrolijke scène bij een tankstation even voorbij 
Parijs. Rond 18.00 uur zetten we Joop en Klaas af en ook voor de anderen 
was er nog een ruime avond om van een groot avontuur bij te komen. 
 
De complete soortenlijst is digitaal beschikbaar via de redactie. 
 

 
Dioxines dodelijk voor Tapuit en Graspieper (Sovon Nieuwsbrief) 
 

Jan Zweeris 
 

Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Bargerveen. Door het hoge 
dioxinegehalte in de prooidieren van Tapuiten groeien er veel mismaakte 
embryo’s in de eieren, die vervolgens niet uitkomen. Het gaat daardoor 
snel bergafwaarts op het Aekingerzand en in de Hollandse duinen, de 
laatste bolwerken van onze Tapuit. Andere vogels die hun prooidieren ook 
uit de bodem halen, lopen hetzelfde risico. Ook bij Graspieper-eieren heeft 
men dezelfde afwijkingen gevonden. Ook zij eten veel bodemlarven. Deze 
larven knagen aan plantenwortels, waarin relatief veel dioxines te vinden 
zijn. Die komen daarin terecht via door verbrandingsstoffen vervuilde lucht. 
De larven slaan dioxine op, die zich vervolgens ophoopt in de vogels. Is 
dioxine ook een belangrijke oorzaak geweest voor het verdwijnen van de 
Kuifleeuwerik en de Duinpieper ? Door de dioxine is er iets grondig mis 
met de bodems van de schrale duinen- en heidevelden. 
 

 
Kruisbekken op lentetoer 

Jan Zweeris 
 
Op 12 februari waren we met de gruppo pensionado in het duingebied van 
Egmond-Binnen. Een middag in de week doorkruisen we dan een natuur-
gebied en genieten van flora en fauna. Arend de Jong had gehoord dat er 
in dit gebied Kruisbekken rondvlogen. Dus dat pakten we mee. Er was 
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ongeveer bekend waar ze moesten zijn. Uiteraard in hun habitat, de naald-
bossen. Daar aanbeland, oren gespitst en ogen wijd open. Het duurde nog 
wel even voor we de vogels zagen. Niet in Den of Spar, maar in een Abeel 
in de buurt van het Dennenbos waar we zo goed op gelet hadden. In die 
boom zaten twee Kruisbekken van de knoppen te eten. Het was een 
paartje. Het mannetje had een roodachtige kleur over zijn lichtgroene 
verenpak op borst en kop. Het vrouwtje miste die rode zweem. We beke-
ken dat tafereeltje van een voorzichtige afstand. Na de snoeperij begon het 
vrouwtje vezeltjes van een dode tak te trekken. Toen ze een snavel vol 
had,  vloog ze naar het Dennenbos en verdween daar in. Het mannetje 
had al die tijd toegekeken en vloog met het vrouwtje mee, maar niet het 
bos in. Hij vloog naar een Den die aan de buitenrand van het bos stond en 
ging in de top van de boom zitten. Een goeie uitkijkpost. Toen het dametje 
uit het bos tevoorschijn kwam en weer naar de Abeel vloog, volgde het 
heertje dat voorbeeld en ging op enige afstand van de vrouwelijke werk-
plek zitten toekijken. Met een snavel vol vloog ze weer terug naar de ver-
moedelijke nestelplek. En hij? Hij vloog weer naar zijn observatieplek en 
keek rond totdat zij weer uit het bos kwam. Enzovoort. Wij aanschouwden 
dat ritueel zo‘n 20 minuten, zonder hen te storen. En zetten daarna onze 
wandeling voort. Klaas Mudde had er een paar mooie foto’s van gemaakt. 
Is het een broedgeval geworden? Wij hebben dat niet onderzocht. Wel 
onze bevindingen doorgegeven aan een boswachter. 
 
 
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
                                                                                                     Cees Baart 
 
Komende vrijdagavond 16 mei is de Nachtegalenexcursie. Gelukkig zijn de 
vogels nog niet uitgezongen. Verschillende vogels moeten zelfs nog terug 
keren en met broeden beginnen. En daarom is het eigenlijk best wel gek 
dat ik nu al dit stukje schrijf voor de Winterkoning, die wij in juli pas in de 
bus krijgen. Ons excursieseizoen is immers nog niet eens afgelopen. Maar 
goed, even terug naar de komende Nachtegalenexcursie. Deze wordt 
mede geleid door Lonnie Bregman, ‘oud’-jeugdlid en actief vogelaar. 
Weten jullie dat hij op 27 april tijdens een van zijn rondzwervingen door de 
duinen een Roodborstlijster heeft ontdekt? Dit is voor Nederland de 1ste 
waarneming van deze soort ! Veel vogelaars uit het hele land zijn naar 
deze lijstersoort komen kijken. Lonnie heeft dan ook veel leuke reacties op 
zijn ontdekking gehad en ook wij willen hem hiermee natuurlijk van harte 
feliciteren ! 
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Verder bespreken we in juni weer met de mensen van de Jongeren-
werkgroep en enkele ‘oudere’ jeugdleden hoe het afgelopen seizoen 
verlopen is. Daarnaast stellen we ook het programma voor het nieuwe 
seizoen vast. We zijn verder heel blij dat Jeroen Walta onze groep komt 
versterken. Welkom Jeroen !  
Eind augustus stuur ik jullie het nieuwe programma toe. Natuurlijk hopen 
we dat jullie na de zomer weer met de excursies meegaan. Rest me jullie – 
ook namens alle leden van de werkgroep - voor straks een hele fijne 
zomervakantie toe te wensen. Geniet ervan en vergeet niet tussendoor de 
vogels in de gaten te houden. 
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Excursie Fort Krommeniedijk                                               Matz Bergshoeff 
Op zondag 9 maart hebben we een rondleiding door Fort Krommeniedijk 
gehad. Vroeger konden ze hier het land onder water zetten om de stad 
Amsterdam te beschermen. De vijand kon zo de weg niet meer zien en er 
met hun zware kanonnen niet door. De rondleiding was heel interessant. 
Het was leuk en leerzaam. 
 

   
Hierna kregen we van de Jeugdvogelclub Zaanstreek warme chocomel en 
een lekkere koek. Dat was een verrassing ! Omdat nu ook het land onder 
water was gezet, was het hoog tijd om naar de vogels te gaan kijken. We 
hebben veel vogels gezien. Wel meer dan 20 vogelsoorten !!!  
 
We zagen meer dan 1.000 Grutto’s. We zagen een Fuut, Meerkoet, 
Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Nijlgans, Tureluur, Buizerd, Toren-
valk, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Wintertaling, Storm-
meeuw, Witte Kwikstaart, Wulp, Kokmeeuw, Kievit, Scholekster, Grote 
Zilverreiger, Spreeuw, enz. Ook zagen we zelfs nog een Lepelaar.  
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Verslag 13 april  2014 van de Roofvogel  excursie         Guus van Leeuwen 
Aan het begin zagen we al een  Buizerd  bij het spoor. Toen gingen we op 
weg naar de Papenberg, waar in 1799 de slag om Castricum werd uitge-
vochten. Op de Papenberg  waren veel Buizerds. Jos vertelde dat de 
meeste vrouwtjes op het  nest blijven als ze eieren hebben. Alleen als het 
mooi weer is gaan ze hun vleugels even strekken. En dat gebeurde nu, 
want het was heel mooi weer ! Daarna gingen we weer fietsen. We fietsten 
door de duinen en spotten een Buizerd, Havik, Kraai en een Sperwer. De 
Buizerd zagen we het meest. 
 
 
Waterrietzanger 

Jos Vroege 
 
In 1996 maakte ik een reis naar Noordoost-Polen - "een reis terug in de 
tijd" naar een land "zoals wij dat in Nederland aantroffen aan het begin van 
deze eeuw" (Van Uchelen, 1996; Vroege, 2013). Daar zag ik een flink 
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aantal vogelsoorten die voor mij 'nieuw' waren. De meest bijzondere daar-
van was ongetwijfeld de Waterrietzanger. Toch was het niet de Water-
rietzanger die op mij tijdens deze reis de meeste indruk maakte. Op 27 mei 
maakten we een wandeling door het zuidelijk deel van de Biebrza-moe-
rassen naar het ‘Rezerwat PTOP Wodniczka’ dat door de lokale vogelbe-
scherming ter bescherming van deze soort was aangekocht. Tijdens die 
wandeling hoorden wij een aantal zingende mannetjes. Van de vogels zelf 
werd door ons echter niet meer dan een glimp opgevangen (De Winden, 
1996). 
 
Het was vijf jaar later dat ik de Waterrietzanger voor het eerst goed te zien 
kreeg. Op 25 augustus 2001 was ik op de Vinkenbaan Castricum toen 
daar een juveniele Waterrietzanger werd gevangen. Dat was niet voor 
eerst: vanaf 1995 worden in Castricum jaarlijks 1-10 exemplaren geringd. 
In 2003 waren dat maar liefst 29 exemplaren. "De combinatie van biotoop-
veranderingen in het vanggebied (meer moerasvegetatie) en het gebruik 
van nachtgeluid voor deze soort verklaren de huidige jaarlijkse vangsten". 
De meeste vogels worden in de laatste week van juli en de eerste weken 
van augustus gevangen. In de tweede helft van augustus en in september 
zijn de aantallen al veel lager. In oktober is nog uitsluitend sprake van 
terugvangsten. Vrijwel alle in Castricum geringde vogels zijn juveniele 
exemplaren (Levering & Keijl, 2008). 
 
De Waterrietzanger is de zeldzaamste trekkende zangvogel van Europa. 
Het is een specialist van grote open zeggemoerassen en natte graslanden 
die aan het begin van de twintigste eeuw voorkwam van Nederland tot in 
het westen van Siberië en plaatselijk hoge dichtheden kon bereiken. In de 
afgelopen honderd jaar zijn die grote open zeggemoerassen en natte gras-
landen echter op veel plaatsen verdwenen. Tegenwoordig broeden 
Waterrietzangers, behalve in Noordoost-Polen, nog vooral in Wit-Rusland 
en de Oekraïne. In 2009 waren er naar schatting nog 14.000 zingende 
mannetjes (Leisler & Schulze-Hagen, 2011). 
 
Dat behalve in Noordoost-Polen ook in Wit-Rusland en de Oekraïne nog 
substantiële aantallen Waterrietzangers broeden, werd pas in 1995 ontdekt 
(Leisler & Schulze-Hagen, 2011). Waar in Afrika deze vogels overwinteren, 
weten we eigenlijk pas sinds kort. In 2001 werd bekend dat Water-
rietzangers onder andere verblijven in de binnendelta van de Niger in Mali. 
In 2007 werd duidelijk dat in het Djoudj NP in Senegal - waar in tegen-
stelling tot de binnendelta van de Niger van overbegrazing door vee geen 
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sprake is - naar schatting duizenden Waterrietzangers de winter door-
brengen (Musseau & Herrmann, 2013; Zwarts e.a., 2009). Op 24 en 25 
februari 2005 bracht ik tijdens een reis door Gambia, Senegal en het 
zuiden van Mauretanië een bezoek aan het Djoudj NP. Waterrietzangers 
werden daar door ons echter niet waargenomen (Verrips, 2006). 
 
Waar ik de Waterrietzanger wel weer goed te zien kreeg, was in 2008 in 
Hongarije. Samen met Henk Levering en Jan Schermer maakte ik toen 
een reis door het oosten van Hongarije en het westen van Roemenië. 
Onze uitvalsbasis was Balmazujváros, op de grens van het Hortobágy NP 
in de Hongaarse poesta. Op 24 april reden wij vanuit Roemenië terug naar 
Hongarije toen onze gids - Zoltán Ecsedi - via zijn mobiele telefoon te 
horen kreeg dat in de Hortobágy de eerste Waterrietzangers waren 
gearriveerd. Op 26 april brachten wij aan het eind van de dag, onder 
begeleiding van een de parkwachters, een bezoek aan de plek waar de 
vogels waren gezien en wellicht zouden gaan broeden. De poesta was 
daar "nog meer open dan elders en bijna compleet vlak. Het is alsof je over 
een groene zee kijkt". Daar zagen wij in het avondlicht, in zeggeplanten die 
met hun voet in het water staan, ongeveer 10 zingende mannetjes: een 
fantastische ervaring (Levering, 2008)1. 
 
Hoe bijzonder de Waterrietzanger is, realiseerde ik mij echter pas ten volle 
nadat ik op 24 november 2012 op de landelijke dag van SOVON de lezing 
van Martin Flade had bijgewoond en vervolgens 'The Reed Warblers' van 
Bernd Leisler en Karl Schulze-Hagen had gelezen. Flade - voorzitter van 
het 'Birdlife International Aquatic Warbler Conservation Team' – vertelde 
onder andere over de zoektocht naar de broed- en overwinteringsgebieden 
van Waterrietzangers, en over het succes van het EU LIFE-project dat in 
de Biebrza was uitgevoerd. Door maaibeheer, gefinancierd met de 
productie van biobrandstof, werd daar voorkomen dat het broedgebied van 
deze vogels dichtgroeit met bomen en struiken. 
 
Leisler en Schulze-Hagen laten zien dat de Waterrietzanger binnen de 
familie van de Acrocephalidae - bestaande uit 6 genera en ongeveer 50 
soorten - een heel bijzondere plaats inneemt. De Waterrietzanger is name-
lijk de enige rietzanger waarbij de broedzorg volledig wordt overgelaten 
aan het vrouwtje. Mannetjes doen vooral hun best om met zoveel mogelijk 
                                                           
1 In 2009 waren er in Hongarije naar schatting nog 195 zingende mannetjes. In 2011 was 

dat aantal teruggelopen naar minder dan 10 (Leisler & Schulze-Hagen, 2011). 
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vrouwtjes te paren. Daar trekken zij bovendien flink de tijd voor uit: een 
gemiddelde paring duurt 24 minuten. Daarbij kunnen wel 6 cloacale 
contacten plaatsvinden. De mannetjes beschikken dan ook over heel grote 
testes. Dat bij de Waterrietzanger de broedzorg volledig kan worden over-
gelaten aan het vrouwtje heeft te maken met het feit dat hun broedhabitat 
enorm rijk is aan voedsel en zij daarin veel grote prooien kunnen vangen. 
Helaas zijn grote open zeggemoerassen en natte graslanden met een 
dergelijke voedselrijkdom voor Waterrietzangers echter steeds moeilijker te 
vinden. 
 

 
 

Waterrietzangers, Vinkenbaan Castricum, 8-8-12                        Foto: Arnold Wijker 
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Vogelbladen 

Rien Burger 
Het Vogeljaar, nr 1, 2014 
-In een uitvoerig artikel wordt het wel en wee beschreven van overwinteren 
de Klapeksters op de heide bij Blaricum. Klapeksters eten vrijwel alleen 
dierlijke prooien. Ze grijpen vooral grote insecten, zoals mestkevers en 
hommels en verder veel Levendbarende Hagedissen, ook kleine vogels 
o.a. Winterkoning, Vink en Mees en verder kleine zoogdieren o.a. Dwerg-
spitsmuis en Woelmuis. Nog meer dan Grauwe Klauwieren hangen ze 
eerst hun prooien op door ze vast te prikken op een doorn of te klemmen 
tussen takken. Vooral in de namiddag worden deze geconsumeerd. Het is 
de schrijver (Paul van der Poel) gelukt gedurende één dag 12 uur lang een 
Klapekster te volgen. Van de vangstpogingen had 41% succes. Totaal 
werden die dag 3 Aardhommels, 9 Driehoornmestkevers en 15 Levendba-
rende Hagedissen gevangen. Dit komt er op neer dat hij/zij in één dag zijn 
eigen lichaamsgewicht verschalkt heeft. De vogel legde totaal 143 km af. 



De Winterkoning 49 (3) 32 

-Het aantal Dwergganzen uit Zweden dat jaarlijks in Nederland overwintert 
(o.a. bij Camperduin) schommelt de laatste jaren rond de 100 exemplaren. 
Helaas was dit aantal eind 2012 gedaald tot 18 stuks. Vermoedelijk was 
een op ganzen jagende Zeearend de oorzaak. Men probeert nu door bij-
plaatsen van Dwergganzen uit Rusland de populatie te versterken.  
Tussen Duin en Dijk, nr 4, 2013 
- Jos Blakenburg, die ook de jonge Slechtvalken op het terrein van Tata 
Steel gewoonlijk ringt schetst in een artikel de opkomst van de Slechtvalk 
in Noord-Holland. Er broeden globaal 10 paren in de Provincie. “Ons” paar 
is met totaal 27 jongen in de laatste tien jaar één van de succesvolste. 
 

 
 
WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED 

Leo Heemskerk 
 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 januari t/m 31 maart 
2014. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het waarneming.nl 
archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op waarneming.nl 
en trektellen.nl. Alle waarnemers worden hartelijk bedankt voor het invoe-
ren van hun waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen niet in dit over-
zicht verwerkt. Vragen over http://www.waarneming.nl kunnen gesteld wor-
den aan info@waarneming.nl of eventueel aan schrijver dezes. Mocht u 
vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar 
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.  
 
Roodkeelduiker  
16 feb Strand/Noordzee 500 ex. overvliegend zuid R. Altenburg 8.10-9.40 
Parelduiker  
22 jan Noordpier 1 ex. tp Willem Olbers 5 min. tp. en toen uit het zicht. 
11 feb Noordpier 1 ex. ter plaatse Sjek Venhuis  
23 mrt Strand / Noordzee 1 ex. overvliegend noord CS Roselaar  
Roodhalsfuut  
21 jan Strand / Noordzee 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
16 mrt Strand / Noordzee 1 ex. over -> N L. Bregman, H. Schekkerman  
Kuifduiker  
12 jan Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex. over -> Z Hans Schekkerman  
17 feb Noordpier 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
Geoorde Fuut  
Vanaf 8  mrt 1 ex. aanwezig op de Wei van Brasser. 2de ex. vanaf 14  mrt 
daar aanwezig. Vanaf 24 mrt drie vogels. 



De Winterkoning 49 (3) 33 

Grote Aalscholver 
5  feb Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Jasper Koster  
13  feb Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Rob van Bemmelen  
17  feb Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Rob van Bemmelen  
24  feb Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Rob van Bemmelen  
25  feb Havens & Sluizen 6 ex. ter plaatse Arnoud vd Berg op basis van 
gpa op foto's; bijna alle onv.  
27  feb Havens & Sluizen 3 ex. ter plaatse R. v. Bemmelen 2 2cy; 1 ad nb 
28  feb Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Henk Bakkenes  
Kuifaalscholver 
Gehele periode aanwezig bij sluizen, pieren IJmuiden. Op 16/3 telde Hans 
Schekkerman 4 exx. Vier eerstejaars bij elkaar kwamen vissend aan-
zwemmen uit richting zee; eentje vloog weer terug (maar later niet meer 
langs pier teruggevonden), de andere drie zwommen door richting sluizen.  
Blauwe Reiger 
Dit jaar werd er een nest gevonden bij de Karpervijver. 
Grote Zilverreiger 
Gehele periode aanwezig: A9 – Limmen 1, Alkmaar - Alkmaardermeer   1, 
Castricum (gemeente)  2, Castricummerpolder   1, Dorregeesterpolder   1, 
Heemskerker Noordbroekpolder   2, Hempolder   2, Limmerpolder   4, NHD 
- Infiltratiegebied   1, Oosterzijpolder   1, Uitgeest   1 
Purperreiger  
19 jan NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Mark van Ras  
Ooievaar  
6 mrt Castricum 1 ex. overvliegend Remco Oosterlaar  
7 mrt Bakkum - Noord 2 exx. overvliegend Ronald Slingerland  
20 mrt Plasjes N203 2 ex. ter plaatse Mark Res  
20 mrt NHD - De Krim 1 ex. overvliegend Luc Knijnsberg  
24 mrt Groot en Klein Dorregeest e.o. 1 ex. over -> O  Ruud Altenburg 
Zwarte Ibis  
23 feb Uitgeestermeer 1 ex. tp H. Schekkerman, R. Altenburg, L. Bregman  
8 mrt Uitgeestermeer 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
10 mrt Uitgeest (gemeente)  1 ex. foeragerend Arjan v. D.  'de Knip' 
Kleine Zwaan  
9 mrt Wijkeroogpark en Industrieterrein 1 ex. over -> NW Guido Keijl  
Wilde Zwaan  
t/m 22 feb aanwezig in Infiltratiegebied. meerdere vogels maximum van 13. 
Toendrarietgans 
18 jan Castricummerpolder 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg , Mark Res 
Tussen de plus minus 1000 Kolganzen door Ruud er uit gepikt. 
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21 jan Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  In de 
slaapgroep Kol-, Brand-, en Grauwe Ganzen. Lijkt een ander dan die van 
Ruud van zaterdag (langere snavel met minder oranje). 
Kleine Rietgans  
4 jan Beverwijk 1 ex. overvliegend Dick Groenendijk  
12 jan Uitgeest (gemeente)  4 exx. ter plaatse Ruud Altenburg  
13 jan Uitgeest (gemeente)  4 exx. ter plaatse Willem Olbers  
13 jan Uitgeest (gemeente)  4 exx. ter plaatse Mark Res  
21 jan Noordzee - t.h.v. NH 40 exx. overvliegend noord Lonnie Bregman  
21 jan Noordzee 110 ex. over -> NO L. Bregman 60,50 de kustlijn volgend. 
17  mrt NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
Sneeuwgans 
Hoefijzermeer 1 ex. ter plaatse Foto's Meerdere waarnemers 
Rotgans  
16  mrt Strand / Noordzee 3059 ex. overvliegend noord  Trektelgroep 
Castricum aan Zee (zeetrek) 
Roodhalsgans 
12 jan Noordbroekpolder 1 ex. ter plaatse Mark Res Later gezien bij 
Plasjes N203 door L. Heemskerk. Op 13 jan weer bij Noordbroekpolder 1 
ex. ter plaatse Mark Res  In groep van ca 80 Kolganzen. 
Roodhalsgans 13 jan Heemskerker Noordbroekpolder Willem Olbers  
Casarca 
1  mrt NHD - Terrein Egmond 1 ex. overvliegend D. Groenendijk Roepend. 
15  mrt NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Coby Hensen 
Zomertaling 
30  mrt Waterberging Noorderveld 2 ex. baltsend / zingend Ruud Altenburg  
Grote Zee-eend  
22  mrt Strand / Noordzee 2 ex. overvliegend noord Hans Schekkerman  
Nonnetje  
31 jan NHD - Hoefijzermeer 1 ex. foeragerend h hofstra  
15  feb Uitgeestermeer 1 vrouw ter plaatse Kees de Jager  
23  feb Uitgeestermeer 1 vrouw ter plaatse H. Schekkerman, R. Altenburg  
Grote Zaagbek  
Gedurende de hele periode op verschillende plekken. Grootste groep op 5  
feb geteld door K. Mudde op NHD - Hoefijzermeer 25 exx. man&vrouw 
Zeearend  
5 jan Alkmaar - Alkmaardermeer 1 ex. jagend Derk Kösters Zeer grote 
vogel, enorme snavel, korte donkere staart, dus waarschijnlijk juveniel. 
Grauwe Kiekendief 
31  mrt NHD - Vogelduin 1 man overvliegend noordoost Cees de Vries  
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Zwarte Ibis                                                                                 Foto: Ruud Altenburg 
 

Smelleken  
3  feb Beverwijk 1 ex. overvliegend Rick Bierman  
21  feb A9 - Limmen 1 ex. ter plaatse Klaas v/d Berg jagend op Spreeuwen 
7  mrt Castricum 1 ex. jagend Remco Oosterlaar  
8  mrt NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex. jagend Luc Knijnsberg  
Slechtvalk  
5 jan Hempolder 1 ex. ter plaatse Derk Kösters  
3  feb Hempolder 1 ex. ter plaatse Renie v/d Werf en Marian van Leeuwen  
5  mrt Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach 
6  mrt Hempolder 2 ex. jagend Jeroen Breidenbach 
27  mrt Castricum 1 ex. over -> W Hans Schekkerman Erg lichtgrijze 
bovenzijde vooral rug-stuit-staartbasis; ook onderzijde erg licht (calidus?). 
Patrijs  
8 feb Hempolder 2 ex. ter plaatse Cor Thomas  
18 eb Sammerpolder 2 ex. foeragerend Cees Baart Paartje. 
13 mrt Bergen (NH) (gem)  2 paar tp Dick Groenendijk en Natasja Nachbar  
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Kluut  
De eerste dit jaar werden op 12 jan Limmergat gezien 2 ex. opvliegend 
Henk van der Leest 
Bontbekplevier  
18  mrt Castricummerpolder 2 ex. baltsend / zingend Rienk Slings  
19  mrt De Groote Ven 1 man ter plaatse Mark Res  
23  mrt Castricum aan Zee 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
25,27,29,29,30 mrt De Oude Venne max 6 ex. Verschillende waarnemers 
Zilverplevier 
28 jan NHD - Vogelwater 1 ex. tp Marian v Leeuwen, R. Schurer-Winnubst  
Kanoet 
26 jan Waterberging Noorderveld 1 ex. tp Rienk Slings, Lonnie Bregman  
15 feb Noordpier 1 ex. overvliegend zuid Hans Schekkerman  
17 feb De Groote Ven 1 ex. ter plaatse Mark Res tussen de Goudplevieren 
5 mrt Hempolder 1 ex. tp Jeroen Breidenbach Gebied niet vrij toegankelijk. 
24  mrt Dorregeesterpolder 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
Drieteenstrandloper 
Gehele periode verschillende exemplaren op het strand 
Paarse Strandloper 
Gehele periode aanwezig op de pieren van IJmuiden 
Kemphaan 
Gehele periode werden vogels gezien in de volgende gebieden De Groote 
Ven, De Oude Venne, Heemskerker Noordbroekpolder, Hempolder, 
Limmerpolder, Plasjes N203 en Waterberging Noorderveld; op de laatste 
locatie werden de meeste waarnemingen gedaan.  
Bokje 
14 jan Heemskerker Noordbroekpolder 2 ex. ter plaatse Carel de Vink 
18 jan NHD - Vogelwater 2 ex. opvliegend Lonnie Bregman  
19 jan NHD - Leenscheuterwei 2 ex. tp Hans Kuperus Waterwildtelling 
24 jan NHD - Vogelwater 1 ex. ter plaatse Dick Groenendijk  
3 feb NHD - Vogelwater 1 ex. opvliegend Luc Knijnsberg  
18 feb Castr. polder 1 ex. opvliegend M. v. Leeuwen Vloog op, viel weer in.  
1 mrt NHD - Vogelwater 1 ex. opvliegend Lonnie Bregman  
5 mrt NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Arnold Wijker  
8 mrt NHD - Koepelduin 1 ex. opvliegend Luc Knijnsberg  
IJslandse Grutto 
Eerste vogels op 8 mrt bij de Groote Ven:10 exx. Bij Heemskerk 7 exx. 
Op 29 mrt werden bij het Plasjes N203 200 exx. geteld door Ruud 
Altenburg. Compacte rustende groep, waarvan het merendeel IJslanders 
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Zwarte Ruiter  
20  mrt Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach 
Witgat  
10 jan Castricum (gemeente)  1 ex. rustend Ruud Costers  
24 jan Castricum (gemeente)  1 ex. foeragerend Ruud Costers  
Grote Jager 
16 feb NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. over -> ZW R. Slings Kwam over 
zeereep naar Z vloog recht en laag over en verdween over zee naar ZW. 
Groot bruin krachtige vlucht grote witte plek op onderzijde handvleugel. 
Dwergmeeuw 
5 jan Zuidpier 1 ex. overvliegend Guus Peterse Achter boot. 
12 jan Noordpier 2 ex. ter plaatse Herman Bouma  
18 jan Noordzee - t.h.v. Noord Holland 1 ex. ter plaatse Pim Wolf  
4 feb Noordpier 1 ex. ter plaatse Willem Olbers  
10 feb NHD - Terrein Egmond 2 ex. ter plaatse Mark Res overvliegend 
oost vanaf een plek waar je geen Dwergmeeuw verwacht. 
10 feb Strand / Noordzee 2 ex. foeragerend Lonnie Bregman  
11 feb Noordpier 1 ex. ter plaatse Sjek Venhuis  
15 feb Noordpier 10 ex. overvliegend Hans Schekkerman  
16 feb Noordpier 5 ex. ter plaatse Willem Olbers  
16 feb Strand / Noordzee 10 ex. over -> zuid Ruud Altenburg 8.10-9.40 
Geelpootmeeuw  
11 jan Havens & Sluizen 1 ex. ter plaatse Jan Zorgdrager  
Pontische Meeuw 
12 jan Waterberging Noorderveld 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
21 jan NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
27 jan Heemskerk 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
18 mrt strand t.h.v. Reyndersweg 2 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
19 mrt Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach 
Kleine Burgemeester  
22 jan Noordpier 1 ex. ter plaatse Willem Olbers  
25 jan Noordpier 1 ex. ter plaatse F. v. Groen vloog later naar zuidpier 
11 mrt Noordpier 1 ex. ter plaatse Willem Olbers  
23 mrt Strand / Noordzee 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman Kwam uit Z 
op 500m en landde na klein rondje op zee, waarna niet meer teruggezien. 
Leucistische meeuwen etc uitgesloten maar keus Kleine/Grote Burge-
meester alleen gemaakt ogv grootte (Zilvermeeuw of iets kleiner; Storm-, 
Zilver- en Gr Mantelmeeuw aanwezig ter vergelijking) en bouw (tamelijk 
slanke en spitse vleugels); snavel en kopvorm niet gezien. 
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Drieteenmeeuw 
Verschillende exemplaren langs de noordzee kust. 
Zeekoet 
11, 12 en 18  jan Noordpier 1 ex. ter plaatse Bernadette Balten  
12 jan Noordzee 230 ex. ter plaatse Hans Schekkerman Scan vanaf 
zeereep over ca 1.5 km kustlengte: ca 260 Alk/Zeekoeten tp in groepjes tot 
20 bij elkaar; hiervan 29 gedetermineerd als Zeekoet en 2 als Alk. 
16  feb Strand / Noordzee 500 exx. over -> zuid R. Altenburg 8.10-9.40 
Alk of Zeekoet 
16  feb Strand / Noordzee 2500 ex. ter plaatse Hans Schekkerman 8:10-
9:40 2420 Z (wv 496 Zeekoet, 1 Alk) 46 N, 10-tallen tp; meeste vogels 
vlogen/zaten in eerste 1.5 km uit de kust. 
12 jan Noordzee - t.h.v. Noord Holland 2 ex. ter plaatse Hans 
Schekkerman 2 Alken onder 31 gedetermineerde Alk/Zeekoeten uit 260 tp 
op ca. 1.5 kustlengte: geeft schatting ca. 20 vogels. 
Kerkuil  
2 jan Heemskerkerduin e.o. 1 ex. ter plaatse Piet Admiraal  
Ransuil 
7 jan Uitgeest 1 man vondst (dood) K. Weijers Naast het spoor. 
17 jan Castricum 1 ex. overvliegend Hans Schekkerman Roepend 
overvliegend door de achtertuinen. 
1 feb Castricum 1 ex. ter plaatse R. Sellies  
Velduil 
25  mrt NHD - Westerduinen 1 ex. adult in broedbiotoop Rienk Slings  
IJsvogel  
Gezien in de volgende gebieden: Castricum, Egmond-Binnen, Landgoed 
Marquette, NHD – Karpervijver/Terrein Bakkum/Terrein Heemskerk, 
Plasjes N203, Wijk aan Zee – staalfabrieken en Uitgeest. 
Groene Specht  
In totaal 47 waarnemingen verspreid over 15 gebieden 
Kleine Bonte Specht 
In totaal 26 waarnemingen verspreid over 9 gebieden 
Waterpieper 
29 jan NHD - Terrein Bakkum 8 ex. ter plaatse Ton Lakeman  
5 mrt Hempolder 1 ex. tp J. Breidenbach Gebied is niet vrij toegankelijk. 
6 mrt Hempolder 3 ex. tp J. Breidenbach Gebied is niet vrij toegankelijk. 
13 mrt Uitgeestermeer 1 ex. overvliegend Lonnie Bregman  
24 mrt Dorregeesterpolder 6 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
25 mrt Hempolder 1 ex. ter plaatse Jeroen Breidenbach 



De Winterkoning 49 (3) 39 

Grote Gele Kwikstaart  
5 feb Uitgeest 1 ex. foeragerend Jeroen Breidenbach  
24 feb Heemskerk 1 ex. overvliegend noord Hans Groot  
13 mrt Uitgeest 1 ex. over -> N Ruud Altenburg  
18 mrt Uitgeest 1 ex. over -> Z Ruud Altenburg Zit er toch een in de buurt? 
28 mrt Castricum 1 ex. ter plaatse Guido Keijl  
Rouwkwikstaart  
10 mrt NHD - Infiltratiegebied 1 man ter plaatse Dick Groenendijk  
12 mrt Wijkeroogpark en Industrieterrein 1 man tp Mark Broeckaert  
13 mrt NHD - Leenscheuterwei 2 paar ter plaatse Dick Groenendijk  
13 mrt NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Luud Baas  
13 mrt NHD - Terrein Heemskerk 8 ex. ter plaatse Dick Groenendijk  
16 mrt Limmerpolder 10 ex. ter plaatse Tello Neckheim  
22 mrt NHD - Terrein Egmond 3 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
23 mrt NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
25 mrt NHD - Zuidernollen 2 ex. tp Jos Vroege Met een Witte Kwikstaart 
25 mrt Hempolder 1 man ter plaatse Jeroen Breidenbach 
25 mrt NHD - Terrein Heemskerk 3 ex. foeragerend Piet Admiraal 
27 mrt NHD - Terrein Heemskerk 1 vrouw tp M. Res + 3 Witte Kwikstaarten 
27 mrt NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Jacques de Koning  
29 mrt NHD - Terrein Heemskerk 1 vrouw foeragerend Ruud Altenburg 
30 mrt NHD - Terrein Heemskerk 1 vrouw ter plaatse Lonnie Bregman 
Pestvogel  
1, 4 en 8 jan Beverwijk 2 man ter plaatse als eerste gemeld door Jacos Jes  
Blauwborst 
Eerste melding 14 mrt NHD - Terrein Bakkum 1 man rustend Ruud Costers  
Zwarte Roodstaart 
13, 23 en 29 mrt NHD - Terrein Heemskerk 1 vrouw ter plaatse  
31 mrt Hoogovens e.o. 1 man baltsend / zingend Dick Groenendijk  
Roodborsttapuit  
Van af 23 feb gemeld in ons werkgebied 
Tapuit  
eerste melding 24 mrt NHD - Terrein Egmond 1 man tp Luc Knijnsberg  
Vuurgoudhaan  
4 jan NHD - Terrein Bakkum 2 ex. ter plaatse Ruud Altenburg  
7 jan Heemskerk 2 ex. ter plaatse Carel de Vink  
12 jan NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Paul de Jong  
17 jan NHD - Karpervijver 1 ex. tp Peter Mol In gezelschap van mezen 
17 jan NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
17 jan NHD - Soeckebacker 2 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
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20 jan NHD - De Krim 2 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
24 jan NHD - De Hoge Toren 2 ex. ter plaatse Dick Groenendijk  
28 jan NHD - Zuidhoek / Berenweide 2 ex. ter plaatse Dick Groenendijk  
5 feb NHD - Centrale Vlak e.o. 3 ex. foeragerend Luc Knijnsberg  
14 feb Beverwijk (gemeente)  1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
15 feb NHD - Terrein Bakkum 1 man ter plaatse Hans Kuperus  
16 feb NHD - Terrein Egmond 1 ex. foeragerend Cees Baart  
19 feb NHD - Westerberg 1 ex. ter plaatse Frank Engelen  
20 feb Egmond-Binnen 1 ex. ter plaatse Frank Engelen  
21 feb NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
22 feb NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
23 mrt NHD - Terrein Castricum 1 ex. baltsend / zingend H. Schekkerman  
Witkopstaartmees  
2 mrt NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Maurice Tijm  
Kuifmees 
22 jan NHD - Terrein Castricum 2 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
24 jan NHD - Vogelwater 1 ex. ter plaatse Dick Groenendijk  
15 feb NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse remco oosterlaar  
18 feb NHD - Terrein Castricum 1 ex. roepend Luc Knijnsberg  
16 mrt NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Hans Groot  
16 mrt NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
29 mrt NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Justin Jansen  
Boomklever 
Waren we vroeger blij met 1 waarneming in ons werkgebied. Nu zijn er 82 
waarnemingen in deze periode ingevoerd verdeeld over 13 gebieden. 
Raaf  
6 mrt Bakkum 2 ex. over ->N G. Keijl met alarmerende Zilvermeeuw 
14  mrt NHD - Groote Vlak 2 ex. Overvliegend Zuid C. Oldenburg Roepend  
30  mrt NHD - Zuidernollen 1 ex. over -> O J. Vroege Kwam uit noorden, 
cirkelde een tijdje en vloog vervolgens naar het oosten. Druk roepend. 
Keep 0pvallende aantallen: 
24, 28 jan NHD - Karpervijver 50 ex. foeragerend Ruud Costers  
1 mrt NHD - Papenberg 60 ex. foeragerend Jos Vroege  
19 mrt NHD - Terrein Egmond 301 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg 
22 mrt NHD - De Krim 100 ex. foeragerend Ruud Altenburg  
23 mrt NHD - Vogelwater 200 ex. tp Hans Kuperus  
29 mrt NHD - Terrein Egmond 100 ex. baltsend / zingend Justin Jansen  
Sijs 
In maart nog enkele zingende vogels in het NHD 
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Boomklever                                                                                  Foto: Willem Olbers 

  
Grote Barmsijs 
16 jan Plasjes N203 2 ex. ter plaatse Mark Res  
15 feb NHD - Terrein Bakkum 1 ex. tp N. Godfriedt Met P. v. Franeker. 
16 mrt NHD - Vogelwater 3 ex. tp Hans Schekkerman Van ca 10 in de 
omgeving aanwezige Barmsijzen er 3 redelijk goed in zit gezien: Grote ! 
27 mrt NHD - Terrein Egmond 1 ex. ter plaatse Jacques de Koning  
29 mrt NHD - Terrein Heemskerk 20 ex. foeragerend Ruud Altenburg  
Kleine Barmsijs  
8 jan Castricum 1 ex. ter plaatse Cees de Vries  
9 jan Castricum 1 ex. foeragerend Cees de Vries  
31 jan Bakkum 20 ex. foeragerend Vogelwerkgroep Midden Kennemerland  
5 feb Zeeweg 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
17 feb NHD - Vogelwater 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg  
19 feb NHD - De Krim 12 ex. foeragerend Luc Knijnsberg In groepje 
Putters foeragerend op zwarte els 
9 mrt NHD - Groote Vlak 3 ex. ter plaatse Hans Kuperus  
29 mrt NHD - Terrein Heemskerk 30 ex. foeragerend Ruud Altenburg  
29 mrt NHD - Vogelwater 4 ex. ter plaatse Justin Jansen  
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Kruisbek  
De gehele periode waargenomen. Grootse groep 15 vogels. Totaal 69 
waarnemingen in 9 gebieden. 
Grote Kruisbek 
Van 2 - 22 feb Grote Kruisbekken gezien in het NHD-Vogelwater gebied. 
26 jan NHD - Terrein Bakkum 3 ex. overvliegend Hans Kuperus  
6 feb NHD - Terrein Castricum 1 ex. tp T. d. Boer Vloog zingend en 
roepend op  
13 feb NHD - Terrein Egmond 2 ex. ter plaatse Chris Winter Een mannetje 
kunnen bekijken in de dennen en een overvliegend exemplaar. 
Sneeuwgors  
2 jan NHD - Westerduinen 15 ex. ter plaatse Jan Biemans  
4 jan NHD - Centrale Vlak e.o. 4 ex. ter plaatse Auke Jansen  
8 jan Castricum aan Zee 8 ex. overvliegend zuid Frank van Groen  
12 jan NHD - Terrein Castricum 10 ex. -Z Hans Stapersma Op het strand 
12 jan NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman  
18 jan NHD - Terrein Heemskerk 3 ex. overvliegend zuid Hans Stapersma 
midwinter watervogel telling 
21 jan NHD - Terrein Egmond 10 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
28 jan Castricum aan Zee 12 ex. ter plaatse Jan Boers  
16 feb NHD - Hazenduin 1 ex. over -> N H. Schekkerman, R. Altenburg 
18 feb NHD - Soeckebacker 7 ex. tp Frank Engelen 3 man, 3 vr + 1 
23 feb NHD - Hazenduin 1 ex. overvliegend zuid Guido Keijl  
24 feb NHD - Terrein Heemskerk 10 ex. overvliegend zuid L. Bregman  
8 mrt NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman  
8 mrt NHD - Vogelduin 1 vrouw ter plaatse Sjoerd Radstaak  
14 mrt NHD - Terrein Castricum 2 ex. overvliegend zuid Willem Olbers  
16 mrt NHD - Hazenduin 1 ex. roepend Ruud Altenburg  
16 mrt NHD - Terrein Castricum 1 ex. overvliegend noord Lonnie Bregman  
Geelgors 
19 feb Heemskerkerduin e.o. 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman Samen 
met Rietgors. Waren hier ook al in december aanwezig. De winter door 
dankzij twee overstaande graanveldjes. 
21 feb NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. tp H. Schekkerman  +3 Rietgorzen 
1 mrt NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. tp R. Altenburg Man heel voorzichtig 
zingend 
Halsbandparkiet 
De gehele periode werden Halsbandparkieten gezien in februari en maart 
werden op enkele plekken nestholte inspectie gesignaleerd. 
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LEZINGEN & EXCURSIES  –  3de kwartaal 2014 

 

 Commissie Lezingen & Excursies 

Let op: vanaf begin mei vertrekken we voortaan vanaf de achterzijde 
van station Castricum, dit i.v.m. veranderde parkeersituatie. 

Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de E&L-
commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. 
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. 

Zaterdag 23 augustus: Dagexcursie naar het Lauwersmeer 

Excursieleider: Hans Stapersma. 

Vertrek achterzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca.20.00 uur. Neem 
brood voor één maaltijd mee, en we eten vis in Lauwersoog. 

Zondag 14 september: Excursie in de omgeving van den Helder, o.a. 
het Kuitje, Mariendal en Donkere Duinen. 

Excursieleider: Sander Schagen. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 14.00 uur. 

Zaterdag 27 september: Ochtendexcursie Gouwzee en rondje 
Marken. Dat betekent een stevige wandeling! 

Excursieleider Huub Huneker. Grote kans op Krooneenden. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.30 uur; tot ca 15.00 uur. 

Zaterdag 11 oktober: Ochtendexcursie Diemerzeedijk en Vijfhoek. 
Opnieuw een stevige wandeling! 

Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.30 uur; tot ca.14.00 uur. 
 
Tot eind augustus: eventuele ad hoc excursie Nachtzwaluwen naar 
de Schoorlse Duinen. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum. Deze excursie wordt via de email 
kring aangekondigd 

In augustus: eventuele ad hoc excursie Lachsterns naar 
ondergelopen bollenveldjes en/of Wieringen 

Excursieleider: nog niet bekend. 
Vertrek achterzijde station Castricum. Deze excursie wordt via de email 
kring aangekondigd. 
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 

Za 18 okt: Ochtendexcursie vogeltrek. 

Zo 26 okt: Ochtendexcursie vogeltrek. 

Za 15 nov: Dagexcursie Arkemheense polder, Nuldernauw en 
Horsterwold. 

Di 25 nov: Algemene Ledenvergadering. Na de pauze Hans 
Schekkerman met een lezing over de Vinkenbaan. 

Zo 30 nov: Ochtendexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen.  
 
 
 
 
 
Wijzigingen Ledenbestand 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Dhr. P. Hoogland             Boekenstein 108 1852 WX Heiloo 
Dhr. C. Molenaar Silene 4      1902 JT Castricum 


