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10 april 2018: Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland 60 jaar !!! 

Hans Stapersma 
 

Op 10 april bestaat Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland 60 jaar ! 
Iedereen van harte gefeliciteerd dus met het bereiken van deze serieuze 
mijlpaal ! In het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering hebben we 
ervoor gekozen de viering dit keer meer naar buiten te richten en ook meer 
naar de toekomst dan naar het verleden. Daarom ook deze wat speciaal 
aangeklede jubileum editie van de Winterkoning.  
 

Wat gaan we allemaal doen ? De viering kent een aantal elementen: 
 
1. Er is een herziene herduk gemaakt van het “Groene Boekje” (goede 

vogel-gebieden in het werkgebied van VWG Midden-Kennemerland) 
ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum. Dit boekje wordt ten doop 
gehouden tijdens onze officiële jubileumviering op zaterdag 24 maart. 

2. Er is een jubileum tentoonstelling over de Vogelwerkgroep in De Hoep 
van 10 maart t/m 21 april 2018. Deze tentoonstelling zal ook nog een 
tijdje op andere plekken in ons werkgebied komen te staan en wordt 
officieel geopend in de pauze van de lezing van Wim de Groot op 
zaterdag 10 maart. 

3. Er is een beginnerscursus voor niet-leden. Deze begint 10 maart in De 
Hoep en omvat vervolgens vanaf 17 maart elke zaterdagochtend 
excursie (totaal 10); dit om zo in het veld de algemene soorten onder 
de knie te krijgen, ook qua geluid. De inschrijving is inmiddels 
gesloten; er zijn 30 deelnemers en er is een ruime wachtlijst.  

4. Er is een verlengd lezingen-seizoen met lezingen op zaterdag 10 maart 
(Wim de Groot; “Vogels van Zuid-Amerika”) en op zaterdag 21 april 
door Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming over “Stadsvogels”. 
Beide lezingen zijn in De Hoep en beginnen om 14.00 uur. 

5. De officiële jubileumviering vindt plaats op zaterdagmiddag 24 maart 
met oa een jubileumlezing van Jan Castricum en een happening met 
Arjan Postma (‘de bekendste boswachter van Nederland’) ! Dit 
spektakel is in De Hoep van 13.30 – 16.45 uur. Als het goed is dan 
heeft u zich hiervoor al een tijd geleden opgegeven, al dan niet samen 
met een partner. We zitten helemaal vol !  
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6. Na het spektakel op de middag van zaterdag 24 maart 2018 is er voor 
alle leden die zich hebben aangemeld een aansluitende borrel in de 
serre van Johanna’s Hof (het restaurant recht tegenover De Hoep). 
Tijd: 17.00 – 19.00 uur.  

7. De Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 april 2018 in de 
Kern zal na de pauze een ludieke invulling kennen waar leken en 
experts de strijd met elkaar aanbinden en waarbij kennis en ervaring 
niet zonder meer een voordeel vormen. Tijd: 20.00 – 22.30 uur. 

8. Er komt regelmatige aandacht in de (regionale en/of provinciale) pers 
over de jubileumviering en/of bepaalde onderdelen/activiteiten van de 
Vogelwerkgroep. 

Al met al een waardige viering van het 60-jarig jubileum van Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland ! Wij hopen u te mogen verwelkomen op één 
of meer van bovenstaande evenementen en/of activiteiten. Geniet ervan ! 

 

Vogelen in 2058 

Hans Stapersma 

Ik werp ’s avonds nog even een snelle blik op mijn horloge, tevens telefoon 
en computer, en haal de vogelverwachtingen voor de volgende dag op. 
Ziet er maar zeer matig uit: heel veel standaard beesten, niets bijzonders, 
en alleen de gebruikelijke zeer kleine kans van minder dan 1% op een 
echte dwaalgast. Een dekkend tapijt van drones met camera’s en 
vogelherkenningssoftware houdt gelukkig heel Nederland real time in de 
gaten zodat je er alleen op uit gaat wanneer de kans op gewenste soorten 
boven de 90% is ! De vogelweervoorspelling houdt ook al niet over: een 
zes minnetje volgens de Europese weerstations, zeker aan de Hollandse 
kust. Kortom, ik kan mijn dag morgen beter besteden aan de voorbereiding 
van het 100-jarig jubileum van de Vogelwerkgroep, zonder een groot risico 
op het missen van een goede soort ! Ik sluit mijn check af achter mijn 
bureau met een korte inspectie van de monitors van alle camera’s in de 
nestkasten in mijn tuin – niets bijzonders, alleen de Bosuil is niet op z’n 
standaard plaats. Inderdaad, een snelle drone-check leert dat ie al op jacht 
is; vroeg vandaag !   
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Tja, vogelen in 2058 – er is wel wat veranderd ! De klimaatverandering 
bleek toch nog iets ingrijpender dan we gedacht hadden: het water klotst 
nu standaard tegen de duinvoet en Rutte 17 buigt zich over HET vraagstuk 
van de 21e eeuw: wanneer geven we de lage delen van Nederland nu 
precies op ? De bouw van een aantal Almere-II’s en Lelystad-II’s in 
Drenthe en Overijssel zijn in al volle gang, vooruitziend beleid van Rutte 
14! Maar, het gaat wel erg vol worden in Oost-Nederland met die oostelijke 
Randstad en al dat extra asfalt. Rutte 4 was het keerpunt in het denken 
over klimaat, energie en landgebruik. De noodzaak voor hernieuwbare 
energie werd onomstotelijk duidelijk door de vele slachtoffers van de zware 
aardbeving van 2019 in Noord-Nederland. Dit dwong Rutte 4 tot echte 
keuzes want de gaskraan moest nu echt wel onmiddellijk geheel dicht; en 
er moest volop werk gemaakt worden van hernieuwbare vormen van 
energie – maar waar leg je al die zonnepanelen neer ? Een geluk bij een 
ongeluk was dat de agrarische industrie door de onophoudelijke 
schandalen, incidenten en crises inmiddels elk krediet verspeeld had bij de 
rest van Nederland; de dijken bleken een dubbelfunctie te hebben – om 
het water buiten te houden en de mest binnen ! Rutte 4 dwong de boeren 
75% van hun land in te leveren voor hernieuwbare energie – zo kwam in 
één klap ongeveer 45% van Nederland beschikbaar voor zonnepanelen en 
windmolens; de resterende boeren werden verplicht hun bedrijven 
voortaan volledig natuur-inclusief te draaien, hetgeen nog steeds meer dan 
ruim genoeg is voor de voedsel-zekerheid van Nederland. Met een 
zeldzaam vooruitziende blik werden alle windmolens op het voormalige 
agrarisch land gebouwd alsof ze op zee stonden – inderdaad, regeren is 
vooruit zien ! 
 

Dit alles had wel invloed op de vogels ! De laatste Grutto in Nederland 
werd gezien in 2034; de laatste Scholekster al in 2028 ! Het “ganzen-
probleem” van Nederland bleek ook in 1 klap opgelost: het bleek dus toch 
gekoppeld aan de intensieve landbouw en veehouderij ! Strandbroeders 
hebben we niet meer anno 2058 omdat zelfs Griend al regelmatig onder 
water staat. Het gaat wel weer goed met de Patrijs, Steenuil en Geelgors 
onder de dwang van natuur-inclusiviteit; de Steppekiekendief is inmiddels 
onze meest algemene roofvogel. Vogeltrek is nog uitsluitend op de radar te 
volgen omdat alle trekvogels over Nederland met drones en lasers 
gedwongen worden boven al die windmolens te vliegen.  
 

Haalt Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland de 150 jaar ? Ik voorspel dat 
we voor die tijd opgegaan zijn in Vogelwerkgroep Midden-Drenthe. Hé, zie 
ik daar een Buizerd ? 
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Excursie Wieringen en Wieringenmeerpolder, 26-11-2017 
 

Cees op den Velde, Bob de Vries 
 
Ondanks het slechte weer, toch 10 deelnemers aan de excursie. En slecht 
weer was het! Harde wind, hagel en regen. Maar niet zeuren, je bent een 
vogelaar of je bent het niet. 
 
Op weg naar Balgzand de eerste waarneming, een mooie Buizerd. Bij het 
scherm aangekomen, klonteren aan de lij-zijde van de wind, alle telesco-
pen opgezet, het was opkomend tij. Bij vorige bezoeken zat er altijd een 
vrouwtje Slechtvalk op een paal op ons te wachten, maar die vond het 
blijkbaar ook geen weer om zichzelf te showen. Wel was er de Torenvalk, 
die altijd op het grote verkeersbord zit langs de weg. Heel verbazend. 
 
Naast de veel voorkomende Nijlganzen, Kuifeenden, Bergeenden en Wilde 
Eenden spotten we nog een Pijlstaart, Holenduif, Grote Mantelmeeuw, 
Wulp, 7 Zilverplevieren en, heel bijzonder volgens Kees R., wel meer dan 
tienduizend getelde Bonte Strandlopers (de dag ervoor was er een officiële 
telling geweest op het Balgzand en omgeving). Voordat de volgende 
dreigende wolken ons konden bereiken, snel naar de auto’s en op weg 
naar de volgende stop, Het Normerven. Ook een prachtig uitzichtpunt 
langs de dijk. Wel moeilijk te bereiken met de auto, maar ja, fietsen is een 
beetje te ver. Op weg hiernaar toe prachtig 93 Scholeksters, dicht op 
elkaar geplakt in het weiland. Kijkend richting het wad, Buizerd, Slobeend, 
17 Rotganzen en overvliegend 5 mooie Wilde Zwanen (er werd nog 
getwijfeld of het geen Kleine Zwanen waren, maar het geel op de snavels 
van mijn foto gaf de doorslag). 
 
Na wat lastige capriolen met de auto’s, op weg naar Stroe, Oosterland met 
onderweg één Grote- en één Kleine Zilverreiger, naar Vatrop, altijd een 
mooi punt om over het wad te kijken of een wandeling te beginnen langs 
de Bierdijk. In de plas en op het eilandje 6 Smienten en 9 Kluten, wat 
Bergeenden en Kieviten. 
 
Zelfs onze excursieleider Huub had het inmiddels zo koud gekregen, dat er 
stemmen opgingen om het aloude ‘koffieritueel’ over te slaan en een 
restaurant op te zoeken in Den Oever. De pergolator van Huub bleef dus 
deze keer in de tas! 
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De “die hards” Foto: Cees op den Velde 
 

Langs de Molgerweg of Molgerdijk, 17 Brandganzen, Kieviten, 1 Watersnip 
en 1 Graspieper. Tussen de vele Rotganzen, spotte Kees een Zwartbuik of 
Zwarte Rotgans, kenbaar aan de pikzwarte buik, scherpe afscheiding en 
de bredere hals vlekken, volgens de boeken een dwaalgast uit Canada of 
Oost-Siberië. Wel een prachtige gans. Helaas geen Roodhalsgans gespot. 
 

In de haven van Den Oever een restaurant bestormd, waar we weer wat 
op temperatuur kwamen, met koffie en appelgebak. Niet iedereen waagde 
zich aan het gebak. Reuze gezellig zo’n tussenstop, moeten we meer 
doen, zeker tijdens de wat verdere excursies. Veel sterke verhalen komen 
dan los en met name voor de dames, een welkome sanitaire stop. Op de 
vraag hoe de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes vogels het best te 
determineren waren, werd er voorgesteld om een gender neutrale soort in 
te voeren, dit naar aanleiding van de 2 Steenlopertjes in de haven. 
 

Op naar de Zuiderhaven, waar in de luwte (?) tussen de vele Kuifeenden, 
nog 27 Tafeleenden zwommen en een aantal Toppers. Wel moeilijk te 
vinden tussen deze zwarte massa. Ook veel Futen en Aalscholvers. Is het 
nog te vroeg voor de Nonnetjes? Bij gemaal Leemans 4 Dodaars, 4 Vinken 
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en een Sperwer. Aan de ‘lage’ kant van het gemaal een mooie IJsvogel op 
een overhangende tak. Mooi gefotografeerd in de vlucht. 
 

Ook nog even naar de Marina Den Oever gereden, met de hoop daar de 
Buffelkopeend te zien, die daar veelvuldig wordt gerapporteerd. Maar ook 
deze ‘vreemde’ eend liet zich tijdens de opkomende hagelbui niet zien. 
Langs de Noorderdijkweg, langs het Robbenoordbos naar de Wielen, de 2 
plasjes waar het altijd zwart ziet van de Kuifeenden, Tafeleenden en 
enkele Toppers. Helaas is de mooie kijkhut die daar stond, door vandalen 
in de brand gestoken en hiervoor in de plaats is er wel een mooi 
kijkscherm geplaatst, maar met kijkgaten voor of heel kleine of heel grote 
vogelaars. Bovenop de dijk, met zicht over het IJsselmeer nog een mooie 
groep van zo’n 30 Toppers bij elkaar. 
 

Langs de Noorderdijkweg, ten zuiden van de Sluitgatweg is er ook een 
mooi gebied ontstaan met enkele plassen, waar best veel te zien is. Kees 
zag een aantal Toendrarietganzen. 4 grote Canadese Ganzen, 14 Winter-
talingen, Pijlstaarten, Grauwe Ganzen, een Buizerd en een opvliegende 
Watersnip. In de bomen naast een aangrenzende boerderij meenden 
enkele spotters Sijsjes te zien. Toch maar even heen lopen, maar het 
waren vooral Piepers? Toch wel een grote zwerm, die helaas verder 
vlogen het land in.  
 

Nog even teruggereden naar de Waddenhaven in Den Oever om nog even 
de strekdam op te lopen. Mooi nog een Middelste Zaagbek, goed te zien 
en druk aan het vissen. Over het wad nog Zilverplevieren en een 15-tal 
Kanoeten. Ook werd hier nog een Rosse Grutto gezien. De strekdam 
verder op lopen, voorbij de stenen kijkwand, was door de harde wind niet 
te doen, wel jammer, maar de prachtige luchten waren een dankbaar 
onderwerp voor veel foto’s. Donkere wolken met uitwaaierende hagelbuien 
met een regenboog er omheen. Alleen al hierom moet je met ‘slecht’ weer 
naar het wad. 
 

Als laatste stop het kijkscherm bij Den Helder, langs de Oostoeverweg, de 
Balgzandpolder. Hier is altijd wat bijzonders te zien, deze keer meerdere 
groepjes IJslandse Grutto’s, alle 17 met de kop in de veren. Ook hier 
Kieviten, Wintertaling, Scholeksters en een groepje van 5 Dodaars. 
Uiteraard Aalscholvers en Bergeenden, Smienten en Kokmeeuwen. Zoals 
gezegd, dit scherm is altijd de moeite waard. 
 

Ondanks het weer (wat is ‘slecht’ weer) een mooie excursie dag, al was de 
wind wel spelbreker. Bedankt Huub. 
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Oosterend Foto: Cees op den Velde 

 
 
 

Excursie Zuidpier, 06-01-2018 

 Marian van Leeuwen 
 
Deze excursie werd door Ronald een “uitslaapexcursie” genoemd omdat 
we pas om 09:00 uur vertrekken en de weersverwachting goed is; eindelijk 
een vrij heldere dag. Helaas is de opkomst zeer matig: Arend als excursie 
leider, Ronald en Marian als commissieleden en Jan van Leeuwen, Jan 
Baart, en Cees op den Velde als deelnemers.  
 

Verdeeld over twee auto’s vertrekken we naar de parkeerplaats 
Kennemermeer. Het is goed weer voor een pier-bezoek en een paar 
dagen na een storm, dat zou heel goed vogelen kunnen zijn. Ook is er 
minder wind dan voorspeld is, 2-3 Beaufort i.p.v. 4. We lopen langs de 
jachthaven Seaport Marina waar een snel wegduikende Dodaars gezien 
wordt en de Fuut. Er tsjilpen veel Huismussen, de mannetjes maken er al 
werk van. 
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Om de hoek waar heel vaak een Kuifaalscholver zit, kijken we de hekken 
en keien af maar helaas, alleen gewone Aalscholvers waaronder juveniele.  
 

 
 

Kuifaalscholver Foto: Ronald Sunnotel 
 

Op een paal zit, op het eerste gezicht, een Kokmeeuw maar dat blijkt door 
de oplettendheid van Ronald een Drieteenmeeuw te zijn. Er worden mooie 
foto’s gemaakt, het is een uitstekend fotomodel, hij zit zich uitgebreid te 
poetsen.  
 

We gaan de pier op en al snel vliegt er een Kramsvogel over, een Grote 
Mantelmeeuw dobbert op de golfjes tussen de pieren. Hij vliegt op en wat 
een spanwijdte heeft deze grootste meeuw! Aan de vloedlijn dribbelt een 
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Drieteenstrandloper, een Scholekster en veel meeuwen. Helaas komen er 
mensen aan met loslopende honden, wat is dat toch een plaag! 
 

 
 

Drieteenmeeuw                                                                   Foto: Cees op den Velde 
 

Verder lopend komen we in meer of mindere aantallen de normale pier-
soorten tegen: de Oeverpieper, de Steenloper, de Scholekster en aan het 
eind de Paarse Strandloper. Opvallend zijn de vele Drieteenstrandlopers 
op de pier. Naar ons idee horen die langs het Noordzeestrand te dribbelen. 
En ze zijn heel tam en daardoor fotogeniek. De nieuwe hele grote 
betonnen blokken zijn groen geworden en bieden al voedsel, dat is 
duidelijk. Aan beide kanten van de pier zien we een zeehond; ik zag Grijze 
Zeehond maar voor anderen was dat niet zo duidelijk. Helaas vertrokken 
ze snel naar beneden en lieten zich niet meer zien. Het is een heerlijke 
wandeling maar met soorten heel rustig. Vlakbij een mooie Zilvermeeuw 
die er als een echte rover uitziet. Ook op het water geen leuke soorten 
behalve Aalscholvers en Futen. Aan de punt gaan we koffie drinken en 
praten met mensen met een andere hobby, pier-vissen: Gullies (kleine 
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Kabeljauw) werden regelmatig binnen gehaald. Boven zee zagen we een 
paartje Eider vliegen en Futen tussen de pieren zwemmen. Tijdens de 
terugweg komen er geen soorten bij. Aan het eind van de pier vliegt een 
twintigtal Sneeuwgorzen over en een vriendelijke vogelaar vertelt dat er al 
zeker een week regelmatig een groep aan het strand foerageert. Dus gaan 
we langs het strand terug. Jan en Ronald zijn al door gelopen en vertellen 
telefonisch dat ze via de haven gaan.  
 

Daar zien zij een Kuifaalscholver en wij zien een prachtig groepje 
foeragerende Sneeuwgorzen bij de strandopgang. En wonderbaarlijk tam 
zodat de fotografen aan hun trekken komen. Ook Jan en Ronald voegen 
zich weer bij ons en zo genieten we lange tijd van achttien mooie 
Sneeuwgorzen, heel dichtbij!  
 

 
 

Sneeuwgorzen Foto: Cees op den Velde 
 

De ochtend kan niet meer stuk. We gaan nog even naar de haven maar de 
Kuifaalscholver is gevlogen en Ronald ziet nog een IJsvogel wegvliegen. U 
weet, het is een blauwe schicht dus de rest ziet hem niet. Inmiddels is het 
dik half twee, tijd om naar huis te gaan. Vanuit onze auto zien we bij het 
uitrijden nog een Houtsnip opvliegen, een leuk toetje! 
Arend, dank voor de mooie gezellige excursie! 
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Dagboek Heemskerk, nr 19 
 Jan Zweeris 
Vogels in het dorp 
De Ransuilen hebben hun winterkwartier weer betrokken in de wijk 
Breedweer.  Er zijn in totaal 11 exemplaren van deze roofvogels geteld in 
de Abbenven. Ze wisselen nog wel eens van boom. Overdag zitten ze te 
doezelen met af en toe een korte oogopslag als er te veel geluid in de 
buurt is. En in het duistere deel van de dag gaan ze op zoek in de 
omgeving naar een hapje muis, mol, rat of vogeltje. Je hoort ze dan niet 
door hun zachte veren. Wel schrik je als ze vlak over je hoofd 
voorbijvliegen en in het donker verdwijnen in een flits. 
 

Een andere soort roofvogels is ook 
alweer enige tijd in ons midden. 
Twee Slechtvalken hebben hun 
domicilie gevonden in de beide 
kerktorens van ons dorp, getuige 
de prooiresten die in de buurt 
gevonden zijn. Ze hebben wel een 
gevarieerd menu, zoals Appelvink, 
Watersnip, Merel, afgewisseld met 
een hapje Kauw of Turkse Tortel. 
Voor verder onderzoek wil Huub 
wel eens in de toren klimmen, 
maar helaas hij krijgt daar geen 

toestemming voor. Die heeft hij wel voor de Dorpstoren.  
 

Eind december begin januari waren er een aantal bijzondere wintergasten 
op verschillende plaatsen in het dorp te horen en te zien; Grote Gele 
Kwikstaarten. Vooral in de buurt van huizen en gebouwen met platte 
daken. Zou daar iets te eten zijn tussen het grind? Er waren nog andere 
etensgasten. Sijsjes en Barmsijsjes plunderden gezamenlijk de elzen-
proppen. De voedzame zaadjes daaruit kunnen ze best gebruiken om hun 
energie voorraad op peil te houden. De meeste komen uit het Noorden en 
Oosten van Europa, waar hun broedgebieden zijn. 
 

Klaas Mudde vond op zijn terras een dode Houtsnip. De vogel had zijn nek 
gebroken tegen het grote voorraam. Hij had wel een bonk tegen het raam 
gehoord. Enige tijd later vond hij het slachtoffer. Bij deze soort vogels komt 
dat vaak voor, is uit onderzoek gebleken. 
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Raamslachtoffers 
Houtsnippen zijn prachtige vogels, getooid met fijne herfsttinten, met een 
lange snavel waarmee ze op de tast in zachte bodems naar wormen en 
keverlarven peuren. Met extreem zijwaarts en hoog in de schedel 
geplaatste ogen heeft de Houtsnip een gezichtsveld dat ver naar achteren 
en naar boven reikt, maar recht naar voren beperkt is. Dat is handig als je 
in het bos je vijanden ontwijken wil, maar in de stad is het een handicap. 
Bijziend of niet, veel maakt het niet uit. Ook met arendsogen uitgeruste 
Sperwers crashen tegen ramen en ruiten. Doorzichtig glas is dodelijk voor 
vogels, doordat ze het simpelweg niet zien en het niet als een barrière 
herkennen. Ze “zien” glas als een doorgang, een vliegroute tussen of in 
constructies. Dat geldt ook voor spiegelend glas, de vogel ziet een 
voortzetting van zijn leefgebied en vliegt zich te pletter. Er zijn veel andere 
oorzaken, waardoor vogels een onnatuurlijke, vroegtijdige dood vinden: 
draad-, verkeers-, windmolen-, stookolie-, jacht-slachtoffers enz. Het aantal 
raamslachtoffers spant de kroon, blijkt uit recente, stevig onderbouwde 
tellingen in de Verenigde Staten, ongeveer 600 miljoen. Dat zou op 
wereldschaal………. ? Niemand durft dat uit te rekenen. Blijven er nog wel 
vogels over?                               (Uit: National Geographic van nov. 2017) 
 

Vervolg van ons slachtoffer 
Klaas heeft het beestje ingepakt en veilig bewaard voor een passende ter 
aarde-bestelling en geen opzet-bestemming. Diezelfde ochtend gingen we 
met de gepensioneerden-groep naar het Kraansvlak in Zandvoort, de 
Wisenten kudde bezoeken. Om de dode Houtsnip daar in het duingebied 
aan de natuur terug te geven, leek Klaas een goed idee. En zo geschiedde 
dat onder het toeziend oog van de wandelgroep. Tussen de struiken kon 
de natuur zijn gang gaan. Een goed einde van een trieste gebeurtenis. 
Toch vond een medevogelaar die dat later hoorde, het geen juiste 
oplossing. Hij had een andere oplossing bedacht. Een meer persoonlijke 
dan wel. Als liefhebber van wildgebraad en andere lekkernijen…. 
 

Geen tuintelling, maar toch 
Rond 10 uur in de ochtend, in januari, stond ik weer eens een half uurtje 
op mijn observatie plek achter het keukenraam, de tuin en omgeving te 
observeren. De voederplek was net gevuld. Wat gaat er gebeuren? Als 
eerste verschijnt, zoals gewoonlijk, de dominante Turkse Tortel. Al gauw 
verschijnen de andere buurtgenoten. De voederbak is nu gevuld met 6 
Tortels, die razendsnel staan te pikken om hun krop te vullen. Even later 
ontstaat er onrust. Een warrelende bak vogels, duwt, pikt en slaat met 
vleugels tot er tenslotte maar twee in de voederbak overblijven, de 
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dominante met …….. een familielid? De anderen stellen zich tevreden met 
het voer onder de voederplek. Rondom de tuin hebben zich andere vogels 
verdekt opgesteld. Ze wachten op het juiste moment om ook een graantje 
mee te kunnen pikken. Dan verdwijnen de meeste Tortels en komen de 
Mussen uit de struiken. Zeven zwerven uit over de grond onder de bak. 
Een enkele waagt zich er op. Ook de Koolmees doet een snelle duik uit de 
Berk. Grist een zonnebloem pit uit de bak en schiet de boom weer in om 
op een tak de pit open te hakken. Twee Kauwen landen als zwarte 
schichten op de voedertafel. Alleenheersers. Alle Mussen weg. De Merel 
blijft, op afstand. Die kraaiachtigen wil ik weg hebben. Even de deur open 
en een schreeuw. Ziezo. Niet helemaal. Ze proberen het nog een keer. De 
laatste. Algauw komen de anderen terug. De Merel loopt rond. Daar 
verschijnt ook nog de Roodborst. Eerst wat schuchter, maar dan ineens 
verschijnt het kleine vogeltje op de rand van de voederbak en gaat daarin 
op zoek naar kleine restanten van het voer, o.a. van de vetbollen. De 
insecteneters hebben hun spijsvertering aangepast om zaadjes te kunnen 
verteren. Daardoor kunnen ze hier blijven overwinteren, ook al zijn er bijna 
geen insecten. Ook de mezen hebben die eigenschap. Er verscheen ook 
nog een opvallende Kauw met een paar witte handpennen. Er is een huis 
in de omgeving met een schoorsteen op de nok bij de zijmuur. Daarop 
zitten vaak meeuwen, kauwen en tortels op de uitkijk. Zo kunnen ze goed 
overzien waar andere vogels rondvliegen of zich verzamelen. Voedsel?     
 
 

Korte berichten, deel 8 

 Jan Zweeris 

 
 
Agressie…… of? 
In de berm van een doorgaande weg liep een mooie Fazanten man. Even 
stoppen voor een foto. Klaar. De Fazant begon voor de auto heen en weer 
te lopen. Even wegjagen voor het weggevaar. De twee dames werden 
meteen aangevallen. Dus verdwenen zij schielijk in de auto. Het dier was 
niet te stoppen. Bleef links en rechts voor de auto. Kwam naast het portier. 
Snel weggereden. Hij vloog achter de auto aan. Territorium gedrag? Daar 
lijkt het wel op. 
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Dit speelde zich af in de Vechtstreek/Hellendoorn. Maar ook in het Engelse 
Yorkshire terroriseerde een fazant mensen, kinderwagens, fietsen, honden 
en auto’s. Een vrouw liep zelfs een beenwond op. Ook bij een aantal 
andere vogels is dit gedrag in de lente en het paarseizoen bekend. 
 

Minder Spreeuwen 
Uit een Sovon onderzoek; toename in de jaren ’60 en begin ’70, lichte 
afname in de tachtiger jaren en sterkere daarna. Oorzaak? Het intensieve 
agrarische gebruik van het land. Maar de precieze achteruitgang? Uit een 
onderzoek van de Wageningse Universiteit en Sovon bleek een afname 
van de overleving van eerstejaars sinds 1970. Bij de volwassen vogels 
was dat minder sterk. Er was ook geen verminderd broedsucces. 
 

Dwergsterns 
Dwergsterns kunnen niet samen broeden met Grote Sterns bleek op 
Utopia (Texel). Ze zijn gevlucht naar rustiger plekken zoals De Vliehors en 
Volharding. 
 

Rusten in de lucht 
Gierzwaluwen en enkele andere soorten rusten al vliegend. Dat bleek bij 
radar- en zichtwaarnemingen van groepen rustende Gierzwaluwen op 
100m hoogte en meer. Ze behielden hun positie door tegen de wind in te 
hangen en rustige vleugelslagen te maken.  
 

De beste slaapplaats 
De positie op de roestplaats is belangrijk. De oudste en sterkste vogels 
veroveren de beste plaats, meestal in het midden van de boom of struik. 
De favoriete positie is niet alleen in het midden, maar ook in de hoogte van 
de zitplek. Denk aan de uitwerpselen van de vogels bovenin. Een vervuild 
verenkleed isoleert slechter en kan zelfs het vliegen beperken. 
 

Het leefgebied van onze vogels 
Daarmee is het dramatisch mis. Sinds 1980 zijn in noordwest Europa 42 
miljoen vogels verdwenen. Waardoor? Uit een onderzoek van de Radboud 
Universiteit in Duitse - en Nederlandse aangrenzende gebieden bleek, dat 
75% van de insecten verdwenen is. Dat is 75% van het vogelvoer voor 
jonge vogels. Er zijn nog meer oorzaken: 
1. kalkgebrek in de bossen, waardoor de poten van jonge vogels 

gemakkelijk breken, net als de eieren. 
2.  dioxines en neonicotinoïden.  
3.  overmatig stikstof en gifstoffen gebruik.  
4.  ontwatering.  
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5  Intensief landgebruik en overmatig maaien, waardoor geen 
vruchtzetting van bloemplanten. 

 

Zelfs talloze gewone vogels dreigen te verdwijnen. Vroeg of laat zal het 
ook de mens zijn gezondheid aantasten.  
”Code Rood’’ voor de natuur en ………….. 
 

Niet schieten… ?! 
Een gebied onaantrekkelijk maken voor vossen, marters en andere preda-
toren is effectiever dan alleen afschieten. Door? In sommige gevallen lijkt 
een afzetting met schrikdraad (uitrasteren) een oplossing. Zoals bv. bij de 
Waterberging in Heemskerk. Helpt dat niet, dan maar afschieten, als 
natuurlijke vijanden ontbreken. Of? Geen bomen voor uitkijkende kraaien. 
Grotere waterpartijen rond bepaalde gebieden. Geen schuilplekken maken 
voor vossen en marters. Open, nat, kruidenrijk grasland. Vogel-
bescherming stimuleert onderzoek naar oplossingen om het ecosysteem 
weer op orde/ in evenwicht te brengen. 
 

Nesthygiëne 
Uitwerpselen en voedselresten in nesten zijn prima geschikt voor 
huisvliegen om de eieren in te leggen. De maden die hier uitkomen, 
voeden zich ermee. Grote schoonmaak in het nest en gezonde jongen. 
(Onderzoek van de Universiteit van Wenen bij Bijeneters) 
 

Wedloop tussen Koekoek en waardvogel 
Er zijn veel soorten bij deze vogels. Elk heeft zich gespecialiseerd op zijn 
eigen waardvogel. Er zijn bv. kleine karekieten-koekoeken en gekraagde-
roodstaart-koekoeken. Ze leggen eieren die sprekend lijken op die van hun 
waardvogels. Die hebben op hun beurt een defensief wapen ontwikkeld: Zij 
gaan eieren leggen met een nieuw kleur en vlekkenpatroon. Het parasi-
terende koekoeksvrouwtje wordt zo meegesleept in een evolutionaire 
mimicry wedloop. De meeste waardvogels aarzelen niet om betrapte 
koekoeken aan te vallen en zelfs dodelijk te verwonden of het water in te 
jagen. En vaak pikken ze het ongewenste ei kapot. 
 

Kunst/kustriffen 
Door overexploitatie, ziektes en klimaatverandering zijn de schelpdieren 
banken bijna volledig uit de Noordzee verdwenen. Windmolenparken voor 
een rijk onderwaterleven? Ja…….. Allerlei waterorganismen, zoals 
schelpdiertjes hechten zich aan de windmolen palen. We kunnen de natuur 
een handje helpen door kunstriffen aan te leggen in de luwte van de 
windmolens. Er wordt daar nauwelijks gevaren en gevist. Wereldwijd 
bestaan er al experimenten met oesterherstel, een rijke schakel in de 
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voedselketen. In het voorjaar worden de eerste kunstriffen te water 
gelaten. Partners zijn stichting Noordzee, Natuur en Milieu, Eneco wind-
molen exploitant en Offshore bedrijf Van Oord. De ASN bank ondersteunt 
financieel. Einddoel: Blauwdruk voor natuurherstel bij windmolenparken. 
 
 

Wist je dat……? Deel 12A 

 Jan Zweeris 
 

 

 

 

 

 
 

De overwinteringsgebieden 

1. vogels die niet rond de Noordzee in Engeland en Nederland 
overwinteren, naar Frankrijk en Spanje trekken of door trekken naar 
de Sahel in Afrika en verder tot in Zuid-Afrika 

2. ze overwinteren, al naar gelang de soort, in savannes, bossen of 
wetlands  

3. Zomertalingen met Grutto’s en Kemphanen massaal aan de 
benedenloop van de Senegalrivier en de overstroomde oevers van 
de Niger verblijven, in aantallen tot wel een miljoen vogels 

4. in Senegal en Mali de Kemphaan de meest voorkomende steltloper 
is, met 1 tot 2 miljoen vogels 

5. Boerenzwaluwen tot in Zuid-Afrika overwinteren, Sterns tot aan de 
Zuidpool 

6. de trek van Europese roofvogels naar Afrika ook massaal en 
spectaculair is 

7. deze naar het zuiden gaat via de zee-engtes 

8. voor de noordwestelijke vogels de route via Falsterbo in Zweden 
gaat en verder via Gibraltar in het zuiden van Spanje 

9. voor de noordoostelijke vogels de trek naar het zuiden via Istanboel 
en Eilat gaat 
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10. Eilat voor alle Oost-Europese vogels de laatste oversteek naar 
Afrika is 

11. daar in de beste jaren onder andere 75.000 Steppenarenden, 
500.000 Buizerds en 1.000.000 Wespendieven passeren 

12. Zwarte wouwen, Aasgieren, Vale Gieren en alle soorten arenden, 
Kiekendieven, Valken, Haviken en Sperwers daar oversteken naar 
Afrika 

13. in Afrika veel roofvogels in de nacht op gemeenschappelijke 
slaapplaatsen verblijven 

14. op mega-slaapplaatsen in West-Senegal tot 30.000 Kleine 
Torenvalken en 40.000 Zwaluwstaartwouwen zijn geteld 

15. in Centraal-Senegal op slaapplaatsen wel 6.000 Grauwe 
Kiekendieven zijn geteld 

16. in Nederland in het winterhalfjaar ongeveer 100 vogelsoorten 
verblijven, waaronder veel watervogels uit Noordoost-Europa, die op 
gemeenschappelijke slaapplaatsen bivakkeren en ook gezamenlijk 
foerageren 

17. van 15 soorten, een derde of meer van de hele Noordwest-
Europese populatie naar ons land komt, waaronder Kolgans, 
Krakeend, Smient, Brandgans en Kleine Zwaan 

18. de Nederlandse Waddenzee tegenwoordig belangrijk is voor 50.000-
70.000 ruiende Bergeenden met de grootste concentratie op de 
Ballastplaat 

19. deze locatie rustig is en voedselrijk (veel slijkgarnalen) 

20. veel in de zomer strikt solitaire vogels, zoals Meerkoeten, in de 
winter in grote groepen verblijven 

21. overwinteraars hier en in Spanje en Afrika, dat waarschijnlijk doen 
uit veiligheid en voor informatie uitwisseling over goede 
foerageergebieden 

22. standvogels zelden gemeenschappelijke slaapplaatsen gebruiken 

23. ze wel vaak slapen in gemengde groepjes, zoals Mezen en 
Goudhanen, om energie te sparen 

24. de wintervogels buiten de watergebieden de laatste 10 jaar sterk zijn 
afgenomen 

25. er sinds 2004 slechts 3 soorten toenamen, terwijl er 41 afnamen 
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26. de voorjaarstrek veel minder opvallend is en ook veel sneller gaat 

27. het aantal vogels is afhankelijk van de hoeveelheid regen tijdens het 
winterverblijf in Afrika 

28. veel regen, vooral in het begin, meer voedsel betekent 

29. geschat wordt dat van de 5 vertrokken jonge vogels er slechts 1 of 2 
terugkeren 

30. vogels die het overleefd hebben, zo snel mogelijk terugkeren naar 
hun broedgebieden 

31. veel vogels vrijwel op dezelfde plaats broeden als het jaar ervoor 

32. die plaatstrouw ook geldt voor de winterverblijven 

33. vogels die pas na meer jaren volwassen worden, meestal pas 
terugkeren naar hun geboortegebieden als ze volwassen zijn. 

 
 
Vakantie Polen, Letland en Litouwen, 2017 

 Arend de Jong 
 
Door het koude voorjaar waren we pas op 3 mei onze caravan aan het 
uitklappen in Lubniewice (Polen, kaartje A). Als toeschouwers waren er 
Koekoek, Wielewaal, Appelvinken, Zwarte Specht, Geelgors en 
Kraanvogels. Ik kwam de volgende dag erachter dat ik mijn rijbewijs thuis 
had laten liggen; geen nood - even op laten sturen met post.nl. Dan heb je 
dat tussen de 3 en 5 werkdagen in Polen volgens hen. 
 

De volgende dagen naar het reservaat Ujscie Warty gegaan met geregeld 
Hop, Raaf, zo hier en daar een Klapekster waargenomen. Het water stond 
hoog en we hoopten op veel sterns en meeuwen. Enkele Dwergmeeuwen 
en Dwergsterns hebben we kunnen vinden. Een Kraanvogel zat te 
broeden op een ondergelopen land nabij de brug over de Warta. Twee 
dagen later was het verdwenen door het wassende water. Voor de rest viel 
het op dat er weinig Grauwe Gorzen zongen en de leeuwerik ook 
spaarzaam te vinden was. De aantallen van leeuwerik en Grauwe Gors 
gaan ook hier door de mechanisatie hard achteruit. Gelukkig wel nog 
steeds overal Grote Karekieten. 
 

Zaterdag 13 mei zijn we ‘s avonds naar de uiterwaarden van de Warta 
gegaan waar we mooi een otter konden waarnemen, twee dagen later 
hadden we hem daar weer. Op 16 mei nog steeds geen rijbewijs, maar wel 
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een baltsende Schreeuwarend met trillende vleugels boven de caravan. 
We besluiten het rijbewijs door te laten sturen naar Wabnice om daar in 
het visvijvergebied van Milicz vogels te gaan kijken. Het natuurgebied 
Dolina Baryczy heeft veel overeenkomsten met La Brenne in Frankrijk: 
veel visvijvers, vogelhutten en Witwangsterns. Ongeveer 1 km ten oosten 
van Police vonden we een meer langs de weg nr. 448 met een Kokmeeuw 
kolonie daarbij nesten van Witwangsterns in een natter gedeelte. Ook 
broedde daar: een Fuut, twee Roodhalsfuten en drie Geoorde Futen. De 
Fuut gedroeg zich territoriaal naar de Roodhalsfuten toe en deze viel een 
Roodhalsfuut aan. De partner van de Roodhalsfuut ging van het nest en 
met zijn tweeën gingen ze met hun speenvarken-geluid voor de grotere 
Fuut baltsen. Deze dook onder en kwam een eind verderop weer boven. 
De broedende vogel ging snel weer terug naar zijn nest en ik wist nu hoe 
de Roodhalsfuten dit probleem oplossen. Op een wat grotere afstand van 
de futen ben ik over het meer gaan zitten kijken en buiten de Roerdomp 
die daar overal zit te roepen vloog er ook een Woudaap naar me toe. Een 
familie Wilde Zwaan met 4 grote pullen passeerde richting een ander meer 
wat achter het bekeken meer ligt. Op vrijdag 19 mei zijn we op zoek 
gegaan naar de Ortolanen. We hebben 3 zingende exemplaren gevonden 
op het fietspad vanaf Dzierzgów naar Góry, ook daar dassensporen 
gevonden. In de tuin van onze vrienden in Wabnice zagen we veel 
Ringmussen, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Europese Kanarie die bij 
de buren broedde, Putters en Kneutjes daarbij elke dag wel Buizerd en 
Rode Wouw en soms Zeearend, Bruine Kiekendief en Zwarte Wouw.  
 

Woensdag 24 mei stuurt men mijn brief door in Polen, de volgende dag 
heb ik hem. Helaas het verkeerde is verstuurd. Zaterdag is het rijbewijs 
verstuurd met DPD en woensdag 31 mei ontvangen we het. Die dag 
hadden we o.a. Roodmus, mooi mannetje Witoogeend en een Ortolaan bij 
een klein kerkhofje. Drie dagen later staan we in Letland aan de kust op 
camping Uci te Kolka (kaartje B-1). Tijdens de voorjaarstrek worden hier 
vogels geringd en het gebied staat bekend als Kaap Kolka. Hier moeten de 
vogels kiezen noord de zee over of de kust volgen richting zuidoost. Naast 
onze tent zit een soort spotvogel te zingen die alleen de Boerenzwaluw 
kan nadoen. Dat bleek de Kleine Spotvogel te zijn. Op de camping verder 
nog Goudvinken en 50 Gele Kwikstaarten, waarvan de helft Noordse Gele 
Kwikken, Roodmus, Boomvalk en Tapuit. Aan de kust hadden we enkele 
IJseenden, een Grote Zeeëend, Grote Stern en Parelduiker. De volgende 
dag omgeving bekeken en vonden vlakbij een nest van de Kleine 
Vliegenvanger, Grauwe Klauwieren, Paapjes, Boomleeuweriken en ’s 
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avonds een groot rondje gemaakt met Kwartelkoningen, en in totaal 
ongeveer 60 edelherten. Bij het donker worden 2 Krekelzangers en ca 6 
Nachtzwaluwen. Op 6 juni vertrekken we naar de omgeving van het 
Kemeri, Nationaal Park, 30 km ten westen van Riga (kaartje B-2). Hier zien 
we veel Braamsluipers, Draaihalzen, Roodmussen, Zwarte Sterns, Bonte 
Vliegen-vangers, Grote Lijsters en een Taigaboomkruiper.  
 

Op 9 juni rijden we verder naar camping Ezernieki in de buurt van Lubana, 
onderweg enkele Schreeuwarenden en Visarend gezien (kaartje B-3). Op 
plaats van bestemming Hop en de Tuinfluiter die we al een tijdje niet meer 
gehoord hadden. Bij het Lubanameer hadden we een Witrugspecht, 
Struikzanger, Visarend en Krekelzangers volop, heel veel Buidelmezen en 
Rietgorzen. Ook soorten als Grutto, Tureluur, Kemphaan en Patrijs konden 
we er waarnemen. ’s Avonds een rondje nabij Ezernieki gereden; na lang 
rijden vonden we een eland en met het donker worden veel Houtsnippen 
en 2 plaatsen met Nachtzwaluwen vlakbij de camping. De volgende dag 
hadden we een Havik en nog meer van wat we eerder gezien hadden. De 
dagen daarna slecht weer, veel wind en regen en hebben Madona 
bekeken en een hoogveengebied ten zuiden van het Lubana meer, daar 
een hoop leuke vlindertjes zoals veel bosparelmoervlinder en oosterse 
parelmoer-vlinders plus een Schreeuwarend. Een goede plaatselijke 
vogelaar vertelde dat daar alleen Steenarend zit. Ik vond dat ik pech had 
gehad, 2 dagen later er weer heen en we vonden vanaf een vogeltoren 
een baltsende Steenarend recht boven ons hoofd vanaf die hut ook een 
mooie Wespendief en een groepje Kruisbekken. Van de Wespendief is mij 
bekend dat hij met een vlindervlucht baltst, maar dat de Steenarend dat 
ook doet, wel minder uitbundig, was mij niet bekend , de Schreeuwarend 
die we aan het begin van de vakantie zagen deed dat vlinderen ook een 
klein beetje.  
 

We zijn van daar naar Litouwen gereden en gekampeerd in Paluse. Van 
daaruit naar de visvijvers Gelednės miško biosferos poligonas gereden, 
het leek vergane glorie, maar was volop in bedrijf (kaartje B-4). Hier 
hadden we 3 Zeearenden, Smienten, Witgatje, Groenpootruiter en 
Citroenkwikken. De volgende terug richting Polen gereden, onderweg had 
ik mijn rijbewijs zowaar nodig. In Bialowieza een paar dagen rondgekeken. 
Overal worden bomen gekapt, omdat het bos verdroogt, door 
wateronttrekking voor bronwater. Een triest gezicht, maar het bos kan zich 
daardoor wel sneller herstellen. We zijn naar de oostkant van het meer van 
Siemianowka gereden en verder gegaan over het dijkje naast de spoorlijn 
vanaf de noordoostkant. Erg veel Zwarte Sterns, wat Witwangsterns en 
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eindelijk een Witvleugelstern. Op de spoorrails zaten 3 juveniele 
Citroenkwikken, verder veel buidelmezen (met nesten). Het was jammer 
dat het die dag heel hard waaide. Daarna weer terug naar Wabnice waar 
we zowaar een Halsband-parkiet hadden, we voelden ons weer helemaal 
thuis. De vogels hielden zich inmiddels rustig. 
 

 
 

 

A 

B 
 

1 Kolka  
2 Kemeri  
3 Ezernieki 
4 visvijvers Gelednės 
   miško biosferos poligonas 
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Witbandkruisbek 
 Jos Vroege 
 
Op 31 januari 1998 maakte ik samen met Micky een wandeling door de 
duinen bij Castricum. We waren in het dorp naar een huis wezen kijken en 
gingen daarna in het duin een luchtje scheppen. De auto parkeerden we bij 
De Hoep. Bij de Lepstukken zagen we een Vos, opmerkelijk op een 
zaterdagmiddag. Aan de oostkant van De Limiet ontdekten we een groep 
mezen met daarin een Kleine Bonte Specht. De meeste indruk maakten 
drie mannetjes Witbandkruisbek. Ze zaten in de top van een boom in 
Infiltratiegebied Castricum, net ten noorden van 'De Kwal'.  
 
Ik wist dat er een invasie was van deze vogels: in augustus doken de 
eerste exemplaren op in het Waddengebied en daarna werden ook in 
Zeeland en op de Veluwe exemplaren gemeld (Ebels, 1997). In de 
omgeving van Castricum waren, voor zover mij bekend, echter nog geen 
Witbandkruisbekken gezien. Thuis in Amsterdam belde ik met de 
telefoonlijn van Dutch Birding om onze waarneming door te geven.  
 
Uit het artikel over deze invasie dat het jaar daarop in Dutch Birding 
verscheen (Ebels e.a., 1999), blijkt dat wij niet de enigen waren die in het 
duin bij Castricum Witbandkruisbekken zagen: "From 31 January to 5 April 
1998, a maximum of seven to nine birds was present at Bakkum in 
Noordhollands Duinreservaat, Castricum, and Egmond, Noord-Holland. On 
31 January, three birds were discovered by Harm Niesen and on 11 
February again three were seen. On 13 March, seven males and possibly 
up to nine different birds were seen by Dirk Moerbeek and HN (figure 3; cf 
Vogeljaar 46: 144, 1998, sketch), on 14 and 15 March three birds and on 
19 March four. On 22 March, four adult males were seen at close range at 
a drinking spot at nearby Egmond by C S Roselaar. On 29 March, three 
males were seen near the Castricum ringing station. The last report near 
Castricum concerned two birds on 5 April." 
 
Via dutchavifauna.nl zijn van de waarnemingen op 31/1, 11/2 en 13/3 t/m 
5/4 de locaties te achterhalen: al deze waarnemingen blijken te zijn 
gedaan in het bos ten noorden van de Wei van Brasser, in gebied 
Bakkum-Egmond. Vier jaar later - op 17 februari 2002 - werd daar door 
Nick van der Ham ook nog een adult vrouwtje gezien. De enige 
waarneming in gebied Castricum is die op 29/3 in de omgeving van de 
vinkenbaan waarvan door Ebels e.a. melding wordt gemaakt. 

http://dutchavifauna.nl/
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Op waarneming.nl zijn uit het werkgebied van VWG Midden-Kennemerland 
15 meldingen van Witbandkruisbekken te vinden: de waarneming uit 2002 
van Nick van der Ham en 14 waarnemingen uit 1998. De meeste van die 
waarnemingen zijn gedaan in het bos ten noorden van de Wei van 
Brasser. Ook in de omgeving van de Hoge Toren, het Zeeveld en het 
Commissarisveld werden dat jaar Witbandkruisbekken gezien. Eén van de 
meldingen is afkomstig uit gebied Castricum: op 22/3 werden daar, op een 
niet nader gespecificeerde locatie, zes Witbandkruisbekken ontdekt. 
 
Onze waarneming van 31/1 heb ik - 20 jaar na dato - aan dit bestand 
toegevoegd. Dat was de eerste stap bij het uitvoeren van mijn goede 
voornemens voor dit jubileumjaar: het invoeren van oude waarnemingen 
via waarneming.nl. De Witbandkruisbek was mijn eerste 'lifer' in het 
werkgebied van de VWG Midden-Kennemerland. In de jaren daarna 
zouden er nog vele volgen. Want: na die wandeling door het 
Noordhollands Duinreservaat hebben wij dat huis in Castricum uiteraard 
gekocht. 
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Oostelijke Wespendieven op de Balangpas in Sichuan, China 

 Jos Vroege 
 
Op 24 mei 2017 stond ik met een aantal Nederlandse vogelaars net onder 
de top van de Balangpas (4487 meter) in Sichuan, China, toen ons een 
roofvogel met een door en door nat verenkleed tegemoet kwam vliegen - 
vermoedelijk een Oostelijke Wespendief Pernis (ptilorhynchus) orientalis. 
De vogel werd aangevallen door vier Alpenkraaien (foto). Het verbaasde 
mij deze vogel hier aan te treffen. Waarom trok deze Wespendief door het 
hooggebergte naar het noorden en niet via het wat oostelijker gelegen 
laagland rond Chengdu? Toen wij twee dagen eerder via het 'Sichuan 
Basin' van Longcanggou naar Wolong reden, zagen wij enkele Wespen-
dieven die wél die route volgden. 

http://waarneming.nl/
http://waarneming.nl/
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Vermoedelijke Oostelijke Wespendief,  
aangevallen door Alpenkraaien,  
Balangpas, Sichuan, China, 24 mei 2017  Foto: Jos Vroege 

 
De dag daarop reden wij van Wolong naar Markeang en stopten we bij een 
uitkijkpunt aan de noordkant van de Balangpas om te ontbijten. Boven de 
bergen aan onze zijde van het dal verscheen al snel een aantal roofvogels: 
Oostelijke Wespendieven. Ook boven de bergen aan de overzijde 
begonnen Wespendieven rond te cirkelen en hoogte te winnen. In een half 
uur tijd telden wij tenminste 75 vogels. Zij hadden waarschijnlijk gewacht 
op beter weer en trokken nu door. Misschien waren zij wel net zo nat 
geregend als de vogel van de dag daarvoor. Aan hun verenkleed was dat 
niet meer af te lezen (foto 2) 
 
Eind 2010 deed Gerard Ouweneel in ‘De Takkeling’ verslag van een vogel-
reis die hij dat voorjaar door Sichuan maakte. Tussen 24 mei en 11 juni 
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zag hij toen vier Aziatische Wespendieven Pernis ptilorhynchus1. Of het 
daarbij ging om doortrekkers P. (p.) orientalis of lokale broedvogels P. p. 
ruficollis valt uit zijn verslag niet op te maken. Sam Woods was in 2012 in 
ongeveer dezelfde periode in Sichuan. Van een massale doortrek van 
Wespendieven is ook hij geen getuige geweest: tussen 26 mei en 16 juni 
zagen hij en zijn reisgenoten niet meer dan twee of drie Aziatische 
Wespendieven. Dat was in Longcanggou. Op basis van hun gedrag 
concludeerde Woods dat het hierbij waarschijnlijk ging om lokale broed-
vogels. 
 

Hannu Jännes was een aantal weken eerder in Sichuan. Tussen 2 en 23 
mei 2012 zagen hij en zijn reisgenoten in totaal 36 doortrekkende 
Aziatische Wespendieven. Daarbij was een groep van 15 vogels op de 
Balangpas en een groep van 14 vogels tussen Markeang en Hongyuan, 
hoog boven het Tibetaans plateau. Volgens Jiawei (Jay) Wu - onze 
Chinese gids - is het niet ongewoon om in het voorjaar in Sichuan groepen 
Wespendieven naar het noorden te zien vliegen. Onze waarnemingen en 
die van Jännes zijn dus niet uniek. Behalve in de omgeving van de 
Balangpas heeft Wu de afgelopen jaren ook in het laagland bij Chengdu en 
in de bergen bij Markeang groepen Oostelijke Wespendieven gezien.  
 

In ‘Raptors of the World’ en het ‘Handbook of the Birds of the World’ stellen 
Ferguson-Lees & Christie (2001) en Orta & Marks (2014) dat Aziatische 
Wespendieven P. ptilorhynchus in de Himalaya tot 1800 meter hoogte 
voorkomen. Tijdens de trek kunnen zij ook boven de 3000 meter worden 
aangetroffen. Oostelijke Wespendieven P. (p.) orientalis overwinteren in 
Zuidoost-Azië en broeden van West-Siberië tot in het noordoosten van 
China, Korea en Japan (Ferguson-Lees & Christie, 2005; Forsman, 2017). 
De in Siberië broedende vogels komen, net als ‘onze’ Wespendieven 
Pernis apivorus, in mei in hun broedgebied aan (Ferguson-Lees & Christie, 
2001; Orta & Marks, 2014). De voorjaarstrek begint veel eerder: begin 
maart trekken er al grote aantallen Oostelijke Wespendieven over de 
Straat van Malakka van Sumatra naar Maleisië (DeCandido e.a., 2006). 
 

Behalve in Zuidoost-Azië worden Oostelijke Wespendieven - en hybriden / 
tussenvormen P. (p.) orientalis x P. apivorus - 's winters ook aangetroffen 
op het Arabisch Schiereiland (Ferguson-Lees & Christie, 2005; Faveyts  
                                                      
1 Behalve als Aziatische Wespendief wordt P. ptilorhynchus ook wel aangeduid als 

Indomaleisische, Kuif-, Oosterse en Oostelijke Wespendief. Andere auteurs 
gebruiken de namen Aziatische, Oosterse en Oostelijke Wespendief juist weer om 
P. (p.) orientalis aan te duiden. Dat is uiteraard verwarrend (Vroege, 2016). 
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Oostelijke Wespendieven,  
noordzijde Balangpas, Sichuan, China, 25 mei 2017  Foto: Jos Vroege 
 

e.a., 2011; Forsman, 2017) en soms zelfs in Afrika (Clark & Christy, 2006; 
Kennedy & Marsh, 2016). In Israël worden tijdens de voorjaarstrek tussen 
de 'gewone' Wespendieven P. apivorus tegenwoordig regelmatig 
Oostelijke Wespendieven en hybride exemplaren ontdekt (Meyrav, 2014). 
Waarschijnlijk zijn dat vogels die via Kazachstan naar Siberië trekken. 
 

De Wespendieven op het Indisch subcontinent zijn, aldus Ferguson-Lees 
& Christie (2005), vooral lokale broedvogels P. p. ruficollis. Dat de in 
Siberië broedende Oostelijke Wespendieven P. (p.) orientalis hier niet in 
groten getale overwinteren, zal te maken hebben met het feit dat de 
bergen aan de noordzijde van dit subcontinent - de Himalaya - voor hen 
tijdens de trek een lastige barrière vormen: alle beschikbare passages 
liggen boven de 5000 meter (Prins & Namgail, 2017). Om het Indisch 
subcontinent te bereiken maken Oostelijke Wespendieven waarschijnlijk 
gebruik van de ‘Eastern’ - en wellicht ook de ‘Western’ - ‘Circum-Hima-
layan Corridor’ (Juhant & Bildstein, 2017; Ferguson-Lees & Christie, 2001).  
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Tijdens de voorjaarstrek zullen Oostelijke Wespendieven naar alle 
waarschijnlijkheid gebruik maken van dezelfde trekroute(s). Het is dan ook 
goed mogelijk dat de ongeveer 50 Wespendieven die Ranade & Prakash 
(2015) op 5 mei 2014 langs de grens tussen India en Bhutan naar het 
oosten zagen vliegen via de Brahmaputra-vallei verder naar het oosten zijn 
getrokken en vervolgens via Myanmar, Yunnan en Sichuan naar het 
noorden zijn gevlogen. Misschien heeft een deel van de door ons op de 
Balangpas waargenomen vogels dus wel in India overwinterd. 
 
Dank 
Met dank aan Sander Bot en Henk Levering voor hun commentaar op een 
eerdere versie van dit artikel. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 

 Cees Baart 
 
Jullie weten dat onze Vogelwerkgroep 60 jaar bestaat. Zestig jaar is in 
jullie jonge ogen een hele tijd, lijkt me. Maar hoe lang hebben we eigenlijk 
al een Jeugdvogelclub? Ik heb dit nagekeken en gezien, dat we in 2002 
hiermee begonnen zijn. En dat betekent dat we vorig jaar als 
Jeugdvogelclub dus 15 jaar bestonden! Daar kunnen we best trots op zijn. 
Zonder jullie, zonder jeugd kunnen we als Vogelwerkgroep niet. We blijven 
voor de toekomst enthousiaste vogelaars nodig hebben. Ook al stoppen 
sommige van jullie na enkele jaren, wij van de Jongerenwerkgroep 
vertrouwen erop dat verschillende van jullie later weer bij ons terugkeren. 
Naar vogels kijken en buiten in de natuur zijn is immers veel en veel te 
leuk! 
 
Uilenballen pluizen. 
 Wouter Wildschut 
 
Op zondag 10 december om 9:30 uur verzamelden we ons bij het 
informatiecentrum De Hoep. Nadat we ons binnen hadden verzameld bij 
een tafel waar we de uilenballen gingen pluizen, gingen Jan en Cees Baart 
ons bij de tentoonstelling over de uilen laten zien wat de verschillen waren 
tussen de uilen-soorten. 
 
Daarna kreeg ieder een blad waarop je de gevonden botjes van de 
opgegeten muizen kon leggen. Je kon ook zien op het blad van welke muis 
je iets had gevonden; een spits-, woel- of ware muis. De eerste uilenballen 
die wij kregen waren van een Kerkuil en bij de tweede ronde van een 
Ransuil. Iedereen was als een echte onderzoeker bezig met behulp van 
satéprikker, vergrootglas en tandenborstel om de uilenbal uit elkaar te 
pluizen. De tijd vloog! 
 
Nadat het 11:00 uur was geweest gingen we tellen hoeveel muizen we 
hadden gevonden. We telden totaal 27 muizen. Ik had er 2 en Merel en 
Olivier ieder 7. Gemiddeld zaten er zo’n 2 ½ muis per uilenbal in. 



De Winterkoning 53 (2) 30 

 
 

 
 

Foto’s: Cees Baart 
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Jeugdexcursie tuinvogels tellen 
 Micha de Heus 
 
Op zondag 14 januari vroeg in de ochtend, stonden al wat kinderen te 
wachten om De Hoep in te mogen. Daar zou namelijk de excursie 
'tuinvogels tellen' beginnen. Eigenlijk was De Hoep nog gesloten maar 
voor onze jeugdvogelclub werd een uitzondering gemaakt en mochten we 
al naar binnen.  
 

Terwijl ik in de filmzaal de computer opstartte voor de vogelquiz, ging 
Jeroen met de kinderen alvast even naar buiten om de eerste tuinvogels te 
zoeken. Medewerkers van De Hoep hadden wat vogelvoer gestrooid en 
vetbollen opgehangen. We zagen een paar hongerige eksters en 
waarschijnlijk hadden die al een groot deel opgegeten want de het meeste 
voer was al weg. En een ekster is ook een tuinvogel dus die telt ook mee. 
Daarna kwamen de kinderen weer binnen waar ik begon met de vogelquiz. 
Ik had 10 vragen, wat makkelijke en ook wat moeilijke vragen over 
verschillende soorten tuinvogels. Welke tuinvogel is een van de beste 
geluiden-imitator? 
 

 
 

De beste geluiden-imitator                                                         Foto Cees Baart 
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Wat is het verschil tussen een mannetje Koolmees en een vrouwtje 
Koolmees? De kinderen deden enthousiast mee en alle vragen kregen een 
goed antwoord. En hoe doe je dat nu eigenlijk, tuinvogels tellen? Met wat 
filmpjes en foto’s werd dat allemaal uitgelegd.  
 

Na de vogelquiz gingen we weer naar buiten om te kijken of we nog meer 
tuinvogels konden vinden. In de tuin rondom de Hoep zagen we 
Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, Vink en Merel. Soms waren ze goed 
verborgen in een boom of struik, maar uiteindelijk kreeg bijna iedereen de 
vogels in de kijker.  
 

Daarna was er nog even tijd om binnen een paar opgezette tuinvogels van 
dichtbij te bekijken voordat alle kinderen weer naar huis gingen. Met een 
folder over de tuinvogeltelling voor thuis. Het was een mooie en gezellige 
ochtend. En ik ben heel benieuwd hoeveel tuinvogels jullie hebben kunnen 
scoren tijdens de nationale tuinvogel tellling.  
 

Graag tot ziens bij een volgende jeugdexcursie!  
 
 
 
Overzicht van de komende jeugd-excursies 
 

Datum* Onderwerp 
 

Excursieleiders  

Zo 6 mei Karpervijver, Wei van 
Brasser en Doornvlak 

Hans Stapersma 
Jaap Olbers 

Fietsexcursie 

Zo 17 juni Huiszwaluwen tellen 
 

Henk van der Leest 
Micha de Heus 
(Hans Stapersma) 

Fietsexcursie 

Juni  
ad hoc (2x)  
Vanaf  
12 jaar 

Ringen – Roofvogels 
Nachtzwaluwen 

Jeroen Walta  

*Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2de) zondag (van de maand) 
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Vogelbladen 
 Martine Kamminga 
 
In de Fitis nr. 2 van dit jaar een artikel over de opkomst en achteruitgang 
van de Zwarte Specht in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland. 
Vanaf 1913 begon de Zwarte Specht zich uit te breiden in Nederland, 
doordat aangeplante dennenbossen ouder werden. Eerst zaten ze vooral 
in de bossen van Oost- en Midden-Nederland. Nu nemen ze in Drenthe, de 
Veluwe en het Gooi af. In de jaren '70 van de vorige eeuw verscheen hij in 
het duingebied van Noord- en -Zuid-Holland.  
 
De Zwarte Specht leeft vooral graag in bossen met veel oude, hoge bomen 
met een gladde stam, zonder zijtakken. De broedholte is 30 tot 60 cm diep. 
Hij broedt graag in Beuk, Abeel en Zwarte Populier. Hij kan goed in hard 
hout hakken. Mannetje en vrouwtje hakken samen het nest uit en broeden 
samen de eieren uit. Dat is één legsel per jaar van 2 tot 6 eieren. Paar- en 
broedtijd valt van april tot juni. Ze wisselen elkaar af met broeden maar het 
mannetje broedt het meest. Ook 's nachts zorgt hij voor de jongen en hij 
houdt het nest schoon. Ze eten voornamelijk Reuzenmieren, larven, 
poppen en volwassen exemplaren, en andere soorten grote mieren. 
 
In augustus-september verlaten de jongen het nest en de ouders scheiden 
van tafel en bed, d.w.z. ze betrekken elk hun eigen hol. Dit om voorkomen 
dat er indringers in hun territorium komen. Hun holen zijn namelijk ook erg 
in trek bij andere holenbroeders, zoals de Kauw, de Bosuil, de Houtduif en 
bij de Boommarter en de Eekhoorn. Ook Bijen, Wespen en Hoornaars 
vestigen zich er graag. Soms wordt het hol al tijdens het uithakken 
geclaimd door een andere vogel. De Zwarte Specht verpulvert dood hout 
in zijn zoektocht naar voedsel, zoals Boktorren en Snuitkevers, en 
daarmee maakt bij het bos ook aantrekkelijk voor allerlei soorten 
paddenstoelen. 
 
De toename van de Zwarte Specht in de jaren '70 kan verklaard worden 
door zijn toename in Midden-Nederland. Toen zijn jonge exemplaren 
uitgezwermd naar het Westen. In de vroege jaren '90 verdween hij weer uit 
het duingebied. Mierenpopulaties werden kleiner of verdwenen helemaal 
uit de bossen, omdat bij het ouder worden van de bossen de grond te 
donker werd. Er kwam te weinig aanwas van Zwarte Spechten uit andere 
gebieden, zodat er inteelt ontstond en de vogels minder vruchtbaar 
werden. 
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De komst van de Havik in 1993 is niet van invloed geweest op de 
achteruitgang van de Zwarte Specht, want toen was hij al op zijn retour. 
Ook het plaatselijk dunnen van dennenbos gebeurde op te kleine schaal 
om als oorzaak aangemerkt te worden voor zijn achteruitgang.  
 
Op het dak van VMBO school Trias in Krommenie broedt een kolonie 
Visdiefjes, zo schrijft De Kieft in zijn septembernummer. Op het dak is 
Sedum geplant, een vetplantje dat regenwater kan opvangen en vast kan 
houden, zodat het water geleidelijk aan in de afvoer verdwijnt. Dat maakt 
het dak aantrekkelijk voor Visdiefjes, die zo ook veilig zijn voor katten en 
vossen. Dit jaar zaten er wel 25 tot 30 broedparen, volgens een 
biologiedocent. Andere docenten hebben echter wel last van het lawaai dat 
de vogels maken. Bovendien gaat de opbrengst van de zonnepanelen op 
het dak achteruit door de vogelpoep. Schoonmaken kan niet zolang ze 
jongen hebben. Meeuwen hebben de kolonie ook ontdekt. De Visdiefjes 
vissen vooral in water vlakbij, zoals de Noorder- en Zuiderham, maar ook 
in het Uitgeester- en Alkmaardermeer. Een ideale kans voor de school om 
er een onderzoeksproject van te maken voor de leerlingen 
 

In Sovon Nieuws nr. 2, wordt verteld van een onderzoek naar gehoor-
problemen bij oudere vogeltellers en de invloed daarvan op de uitkomsten 
van het Broedvogel Monitoring Project. Tot 2010 nam de gemiddelde 
leeftijd van vogeltellers toe. Nu is er een stabilisatie opgetreden. 
Onderzocht werd of na de leeftijd van 50 jaar de waarneming van 
hoogzingende vogels, zoals Sprinkhaanzanger, Goudhaan en Boom-
kruiper en de laagroepende Roerdomp achteruitging. Dit vergeleken bij de 
waarneming van vogels die in het middenregister zingen, zoals de Vink, de 
Merel en de Houtduif. Er bleek weinig verschil te zijn. Veel ouderen nemen 
een gehoorapparaat of nemen een jonger iemand mee, of stoppen met 
hun inventarisatiewerk. 
 
Groenlingen zijn gevoelig voor Trichomonose, een parasitaire ziekte, ook 
wel het Geel genoemd. Ook in Nederland zijn in 2016 dode Vinkachtigen 
gevonden, waarvan tweederde de ziekte had. Sovon doet nu onderzoek 
naar het effect op de Groenlingenpopulatie in tuinen, waar hij graag komt. 
Er lijkt een verslechtering te zijn ten opzichte van de twee voorgaande 
jaren. 
 
Het Vogeljaar nr. 1 doet verslag van een onderzoek naar de biologische 
klok van Kanoeten, uitgevoerd door Julia Karagicheva op Texel. Daar werd 
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een groep Kanoeten in kooien gehouden, waarbij met kunstlicht de 
daglengte werd bepaald: 12 uur licht, 12 uur donker. Een andere groep 
Kanoeten kon wel naar buiten en de seizoenen beleven. Kanoeten 
ondervinden weinig stress in gevangenschap en kunnen heel tam worden. 
 
Na één jaar begonnen de "kunstlicht" vogels toch op tijd met opvetten voor 
de voorjaarstrek, zonder te weten wat voor maand het was. Bovendien 
veranderde hun verenkleed in zomer- en prachtkleed. Elk jaar schoof hun 
biologische jaarklok wel een klein beetje op, maar pas na 4 jaar liepen ze 
pas echt uit de pas, vergeleken met de "daglicht" vogels. Werden ze 
verplaatst naar buitenkooien, dan liepen ze na 3 jaar weer helemaal gelijk 
met hun buitensoortgenoten. Volgens de onderzoekster ligt de verklaring 
voor die punctualiteit in het feit dat Kanoeten in zeer koude Arctische 
streken broeden, 5000 km ver weg. Ze moeten dus niet te vroeg gaan 
trekken, want dan kan er nog sneeuw liggen, maar ook niet te laat, want 
dan hebben ze geen tijd om hun jongen daar vliegvlug te maken voor de 
herfst invalt. In het najaar was de biologische klok van de kunstlichtvogels 
trouwens veel minder nauwkeurig. Ook dat kon verklaard worden. Dan 
vliegen ze nl. naar warmere streken en vinden ze genoeg voedsel 
onderweg, en hebben ze hun taak volbracht bij het grootbrengen van de 
jongen. 
 
Op 18 november van het vorige jaar kozen basisschoolleerlingen in 
Groningen de Grauwe Kiekendief tot de soort van Groningen. Driekwart 
van de populatie Grauwe Kiekendieven in Nederland broedt in Groningen. 
Er zijn in totaal 45 paren in Nederland. De provincie Groningen gaf 15.000 
euro, waar dit jaar 3 satellietzenders van werden aangeschaft. In 
aanwezigheid van kinderen van een basisschool in Delfzijl, werden drie 
vogels gezenderd. Zo worden ze gevolgd op hun trektocht van 5000 km 
naar Afrika. In 2005 zijn ook eens twee Grauwe Kieken voorzien van een 
satellietzender. Eén daarvan was de allereerste vogel in Nederland die dat 
kreeg.  
 
Noot van Martine: Ik herinner mij nog dat die vogels door alle bevolkings-
groepen in Nederland werden gevolgd. Nederlanders die hun roots in 
Afrika hadden, seinden hun familie in hun thuisland in, als de vogels in die 
gebieden waren getraceerd, om naar ze uit te kijken. Op de website van de 
werkgroep filosofeerde een Marokkaanse Nederlander: "Wat ons mensen 
maar niet wil lukken, krijgen deze vogels wel voor elkaar ...”  
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Vogelwaarnemingen in Midden-Kennemerland,  
november 2017 - januari 2018 
 

Hans Schekkerman 
 

Dit overzicht beslaat de periode 1 november 2017 t/m 31 januari 2018. 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. Alle 
melders worden hartelijk bedankt voor het invoeren van waarnemingen, 
ook als die hier niet zijn vermeld. Om tekstruimte te sparen zijn de 
voornamen van waarnemers alleen bij eerste vermelding voluit gegeven.  
Veel gebruikte afkortingen: tp = ter plaatse; kj = kalenderjaar; ad = adult; 
juv = juveniel; m = man; vr = vrouw(kleed); ovv = overvliegend, Z = naar 
Zuid; NHD = Noordhollands Duinreservaat. 
Contact:  hans.schekkerman@sovon.nl. 
 

Terugblik 2017 
In 2017 zijn in ons werkgebied 268 inheemse vogelsoorten vastgesteld, 16 
meer dan het gemiddelde van de voorgaande vier jaren (247-259). De 
meest bijzondere soorten van 2017 qua aantal eerdere waarnemingen 
waren Amerikaanse Wintertaling (nieuw), Stormvogeltje, Humes 
Bladkoning, Siberische Sprinkhaanzanger (vinkenbaan), Bosgors (vb) en 
het broedgeval van Orpheusspotvogel. Enkele vogelaars hielden een 
‘regio-jaarlijst’  bij. Van hen zag Hans Groot in 2017 de meeste soorten in 
ons werkgebied: 229. 
 

Algemeen nov-jan 
Het weer in nov kenmerkte zich door overwegend (noord)westelijke lucht-
stroming met veel wind en buien, en slechts af en toe een rustige dag 
ertussen. Op 10 en 11 dec viel een pakje sneeuw dat de mensenmaat-
schappij flink ontregelde maar bij vogels niet zo veel teweegbracht. De rest 
van dec was weer overwegend grijs, winderig en nat. Januari bracht iets 
meer afwisseling, met opnieuw veel westenwind en regenfronten maar ook 
twee echte winterstormen, een prikje koude oostenwind en een nevelige 
week. 

Midden nov tekende zich een influx af van Grote Barmsijzen. Verder was 
het op vogelgebied een vrij rustige winter, met bijvoorbeeld maar weinig 
meeuwen op het strand. Na de storm van 18 jan waren op zee wel gere-
geld veel alk/ zeekoeten, Jan-van-Genten en Drieteenmeeuwen te zien. 
Publiekstrekker van deze periode: de Zwarte Zeekoet bij de Noordpier. 

http://waarneming.nl/
http://www.trektellen.nl/
mailto:hans.schekkerman@sovon.nl
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Patrijs 
Tien meldingen uit bollengebied Egmond - Bakkum-Noord; minstens 2 
koppels. 

Wilde Zwaan 
In Infiltratiegebied tot 4 dec 2 adulte vogels (in okt gearriveerd met jong, 
maar plukresten gevonden), daarna oplopend tot 11 op 12 dec en 23 op 29 
jan.  

Kleine Zwaan 
13 dec t/m eind jan – 2 ad, Castricummerpolder – G.uido Keijl, Cees de 
vries e.a. Zelfde locatie (Cronenburgh), dus zelfde paar als winter 
2016/17? 
6 jan – 16 W, Infiltratiegebied – Jos Vroege, Rob van Bemmelen 
14 jan – 3 ovv, Noordpier IJmuiden – Nico Hopman e.a. 
 

 
 

Deze hybride Wilde Eend x Krakeend 
verbleef tussen Wilde Eenden in het  
Koningskanaal langs de  Zeeweg  
tussen 11 nov en 28 jan     Foto Hans Schekkerman 

 

Gewone winterganzen en Smient 
Tijdens de midwintertelling op 13-15 jan werden in Midden-Kennemerland 
ten W van de A9 in totaal 3210 Kolganzen, 1330 Grauwe Ganzen, 1650 
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Brandganzen, 99 Grote Canadese Ganzen, 127 Nijlganzen en 4200 
Smienten geteld (H. Groot, J. van Leeuwen, H. Schekkerman e.a.).  

Kleine Rietgans 
1 t/m 4 dec – max. 16  tp, Castricummerpolder – Hans Schekkerman e.a.  
9 dec – 4 tp, oostrand Castricum – Eric Menkveld 
16 dec – 4 Z, Castricum aan Zee – Guido Keijl 

Toendrarietgans 
1 jan – 5  tp, Castricummerpolder – Rob van Bemmelen 

Kleine Canadese Gans 
17 nov – 2  tp, Infiltratiegebied – Ruud Altenburg 

Casarca 
13 t/m 15 nov – 1 Limmerweg, Egmond-Binnen – Cees Baart e.a. 
Vermoedelijk escape, schijnt al een tijd in de omgeving rond te hangen. 

Mandarijneend 
12 dec 2 en 25 jan 1 m, Karpervijver Bakkum – Peter Smoor, R. van 
Bemmelen 

Krooneend 
27 jan – 1 m tp, Infiltratiegebied Castricum – H. Schekkerman 

Topper 
Naast 3 waarnemingen over zee alleen deze ter plaatse:  
11 t/m 14 jan – 1 tp, Heemskerker Noordbroek – Rik vd Starre, H. 
Schekkerman. 

Zwarte Zee-eend 
3 dec t/m eind jan – Pleisterende groep(en) voor Castricum aan Zee. 
Aantallen lastig te bepalen door afstand; tussen 16 dec en 27 jan geregeld 
700-810 exx.  

Grote Zee-eend 
Vier waarnemingen over zee in nov, 2 in dec en 3 in jan, waaronder zwem-
mende vogels bij Castricum aan Zee op 26 dec (5) en 28 jan (1). 

IJseend 
3 nov – 1 Z, Castricum aan Zee – Mark Res 
17 nov – 1 N, Castricum aan Zee – M. Res 
25 nov – 1 Z, Noordpier IJmuiden – Joep Duijvestein e.a. 
 

Nonnetje 
7 jan – 2 mv N, Castricum aan Zee – H. Groot. 
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Roodkeelduiker 
30 nov – 957 Z 109 N in 2 uur, Castricum aan Zee – M. Res. “80% van de 
duikers eerst ter plaatse en opgejaagd door een schip op 1.5 km uit de 
kust. Aantal (650) is ruwe gok en kan ook een stuk hoger zijn geweest. Ik 
heb er ‘duikers spec.’ van gemaakt maar alles wat dichtbij vloog was 
Roodkeelduiker.”  

Parelduiker 
3 nov – 1 Z, Castricum aan Zee – M. Res 
28 nov – 1 ad tp, Staalhaven, Velsen-Noord – Rik van der Starre 
13 t/m 14 jan – 1 ad tp, Noordpier IJmuiden – H. Boomsma e.v.a. 

Parelduikers zijn bij ons veel schaarser dan Roodkeelduikers. In 2000-
2017 werden in de wintermaanden nov-mrt tijdens 649 uren zeetrektellen 
bij Castricum 67 Parelduikers genoteerd tegen 8738 Roodkeelduikers (en 
23709 ongedetermineerde ‘duikers spec’). In totaal was dus slechts 0.8% 
van alle gedetermineerde duikers een Parelduiker (1 Parel per 131 Rood-
kelen). Hierin bestond geen noemenswaard verschil tussen langsvliegende 
en op zee zwemmende vogels (die vaak wat gemakkelijker zijn te determi-
neren).  

In sep-okt en in apr-mei is het aandeel Parelduikers groter dan in de 
winter: 2.9% van 1636 gedetermineerde duikers (1 Parel per 35 
Roodkelen). Dat komt niet (of niet alleen) doordat Parelduikers in het dan 
gedragen zomerkleed gemakkelijker zijn te herkennen; er vindt dan 
doortrek plaats van Parelduikers die ten zuiden van ons land overwinteren.  

Vóór de eeuwwisseling lag de aantalsverhouding tussen de twee soorten 
veel minder scheef dan tegenwoordig. In 1980-1999 was het aandeel 
Parelduikers onder (slechts 104) bij Castricum aan Zee gedetermineerde 
winterse duikers 19%, ofwel 1 Parel per 5 Roodkeelduikers. De afname 
van het aandeel Parelduikers sindsdien is vooral veroorzaakt door een 
sterke toename van het aantal Roodkeelduikers: het gemiddelde aantal 
per uur langsvliegende Roodkelen (hier inclusief ongedetermineerde 
duikers, immers voor >99% Roodkelen) was in de 18 winters sinds de 
eeuwwisseling negen keer zo groot als in de 20 daarvoor (44 vs. 5 
vogels/uur). Tegenwoordig overwinteren langs de Nederlandse kust zo’n 
10 000-20 000 Roodkeelduikers, en dus hooguit een paar honderd 
Parelduikers. 
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Seizoenpatronen van Roodkeel- en Parelduiker: gemiddelde aantal per uur 
vliegend langs Castricum aan Zee in 2000-2017. De aantallen Roodkeel-
duikers (incl. ‘duikers spec’) en Parelduikers zijn op verschillende schalen 
weergegeven, anders zouden de laatste vrijwel wegvallen.  

Roodhalsfuut 
2 jan – 1 tp, Castricum aan Zee – G. Keijl 

Kuifduiker 
28 jan – 2 tp op zee, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, G. Keijl 

Geoorde Fuut 
3 dec – 1 N, Castricum aan Zee – G. Keijl  

Grauwe Pijlstormvogel 
19 jan – 1 Z, Castricum aan Zee – G. Keijl. Winterwaarnemingen van 
Grauwe Pijlen zijn tamelijk bijzonder. Deze passeerde de dag na de ‘code 
rood-storm’. 

Noordse Stormvogel 
Waarnemingen over zee op 18 nov (CaZ), 28 dec (CaZ, Noordpier) en 29 
dec (Noordpier) - H. Groot, H. Schekkerman, L. Heemskerk, R. vd Starre. 
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Stormvogeltje/Vaal Stormvogeltje 
18 nov – 1 Z, Castricum aan Zee – H. Schekkerman. “Te kort in beeld voor 
soortbepaling.” 

Kuifaalscholver 
Hele periode – 1 1kj tp, Noordpier – H. Schekkerman e.v.a. 

Jan-van-Gent 
15 jan – ca. 100 tp, Noordpier IJmuiden – Bernadette Balten. "Eerst zag ik 
er ca. 25 bij de punt; later bleken er tientallen te foerageren. Ook in 
groepen met meeuwen achter de schepen, zowel op volle zee als tussen 
de pieren". 
19 jan – 504 Z 32 N, waarvan bijna 500 in 1 uur – G. Keijl, Marc Res 
 

 
 

Grote Zilverreiger, Waterberging Noorderveld, 10 dec 2017  Foto: Edwin Kerssens 

Roerdomp 
Vanaf 8 nov hele periode minimaal 2 vogels in Hoefijzermeer / 
Infiltratiegebied. 

Kleine Zilverreiger 
28-29 nov – 1 tp, Waterberging Heemskerk – Rienk Slings, Elly 
Rozemeijer 
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Grote Zilverreiger 
23 dec – 44 tp tijdens slaapplaatstelling: 39 starteiland Alkmaardermeer, 5 
Karpervijver Bakkum – Marian v. Leeuwen, Jan v. Leeuwen, Arend de 
Jong e.a. 
Bij de midwintertelling op 13-15 jan werden in de polders W van de A9 in 
totaal 12 foeragerende Grote Zilverreigers geteld, tegen 22 Blauwe 
Reigers (J. v. Leeuwen, H. Groot, H. Schekkerman). 

Blauwe Kiekendief 
25 nov – 1 v Z, Castricum aan Zee – H. Groot, M. Res 
16 dec – 1 m ovv, Lepstukken, NHD Castricum – P. van den Berk e.a. 
18 dec – 1 v tp, Hempolder, Akersloot – Jelle Abma 

Bruine Kiekendief 
6 nov – 1 ovv, Hempolder, Akersloot – Jelle Abma 
17 dec – 1 ZW, Hempolder, Akersloot – Bart Korf 

Ruigpootbuizerd 
19 dec – 1 ovv, vinkenbaan – Tim van der Meer. "Op de huid gezeten door 
gewone Buizerd, daardoor mooi de verschillen kunnen zien." 

Smelleken 
23 dec –  1 jagend, Molendijk, Castricum – Hans Kuperus 

Slechtvalk 
Zeven waarnemingen in nov, 13 in dec en 8 in jan; dat is niet erg veel. 

Kluut 
28 nov t/m 1 dec – 2 tp, Groote Ven, Castricum – Christophe Reijman e.a. 
Laat! 

Bonte Strandloper 
Geregeld aanwezig in de Groote Ven, toch een niet alledaagse winterplek. 
Maxima 18 op 17 nov en 20 op 12 jan (Piet Hollenberg, Jos Vroege e.a.). 

Paarse Strandloper 
16 dec – 1 N, Castricum aan Zee – G. Keijl 

Kemphaan 
Tijdens de midwintertelling op 13-14 jan totaal 36 in de polders W van de 
A9, waarvan 34 in het Oosterveld (H. Schekkerman). Betreft vermoedelijk 
dezelfde groep die ook vaak de Waterberging bij Heemskerk (max. 25) en 
de Castricummerpolder (max. 22) aandoet. 
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Grutto 
26 jan – 1 tp, De Groote Ven, Castricummerpolder – H. Schekkerman 

Bokje 
Zeven meldingen van in totaal 9 pleisterende vogels in het NHD: 
Tussenstrook, Infiltratiegebied, Brabantse Landbouw en Hoge Toren 
(D. Groenendijk, Luc Knijnsberg, Wouter Bol, vinkenbaan). 

Oeverloper 
19 dec en 31 jan – 1 tp, sluizen Velsen-Noord – Merijn Loeve, Andre van 
Vliet. Kennelijk een overwinteraar. 

Witgat 
Eén waarneming in nov, 2 in dec en 2 in jan; in duin en polder. 

Rosse Franjepoot 
2 t/m 4 nov – 1 tp, Noordpier IJmuiden – Leo Heemskerk, Dick 
Groenendijk 
14 nov – 1 Z, Castricum aan Zee – M. Res 

 
Rosse Franjepoot, Noordpier, 2 nov 2017                                Foto: Leo Heemskerk 
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Grote Jager 
Een goed najaar werd gevolgd door 2 waarnemingen in nov, 2 in dec en 3 
in jan, waarbij 3 op 18 jan (Castricum aan Zee – G. Keijl). 

Kleine Jager 
Eén vogel over zee in nov en maar liefst 4 in jan, een tamelijk hoge score 
voor de wintermaanden.  

Pontische Meeuw 
Tien meldingen (nov 1, dec 3, jan 6), van sluizen en Noordpier IJmuiden, 
strand Castricum, en Uitgeestermeer/Dorregeesterpolder. 

Geelpootmeeuw 
2 jan – 1 ad tp, Waterberging Noorderveld – Rienk Slings 
10 jan – 1 2kj, Noordpier IJmuiden – Rik van der Starre 

Grote Burgemeester 
17 nov – 1 1kj Z, Noordpier IJmuiden – Nicolaas van Zalinge 
3 dec – 2 1kj ZW, Noordpier IJmuiden – H. Schekkerman, W. Olbers 
13 dec t/m 1 jan – 1 1kj tp, Noordpier en sluizen IJmuiden – Rob Wurster 

e.a. 
24 dec – 1 1kj tp, Limmerpolder, Uitgeest – H. Schekkerman 

Kleine Burgemeester 
28 nov – 1 ad tp, Noordpier IJmuiden – Rik van der Starre 

Vorkstaartmeeuw 
28 nov – 1 ad tp, Noordpier IJmuiden – Rik van der Starre 

Kleine Alk 
25 nov – 1 N, Castricum aan Zee – H. Groot, M. Res 
9 dec – 1 tp, Noordpier – Henk van der Laan 

Papegaaiduiker 
9 dec – 1 N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, H. Groot. “Op kleine 
km, kleinere alkachtige met kenmerkend kort lichaam, relatief lange 
vleugels en dikke donkere kop; verder geen details aan gezien.” 
27 jan – 1 tp, Noordpier IJmuiden - H. Schekkerman. “Kwam met Fuut aan-
vliegen uit N en plofte op c. 500 m in zee, waar hij meteen verdween (wind 
Z5). Flink kleiner dan de Fuut (lengte c. 60%), gedrongen bouw, grote kop 
met grote snavel met wat kleur, ondervleugels donker(grijs), borstband, 
grijze zijkop.” 
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Zwarte Zeekoet 
10 t/m eind jan – 1 2kj tp, Noordpier IJmuiden – Willem Olbers e.v.a. 
De vogel pendelde geregeld tussen de Noord- en de Zuidpier, en soms 
naar open zee en zat ook geregeld bij het Forteiland. Tussen de pieren 
ving hij vooral veel Botervis. Pas de vierde waarneming van een Zwarte 
Zeekoet in de regio in deze eeuw, en pas de tweede bij de Noordpier. Uit 
de jaren ’90 zijn er 6 waarnemingen bij Egmond aan Zee, net in of net 
buiten het werkgebied. 
 

 
Zwarte Zeekoet, Noordpier, 2 nov 2017                                    Foto: Leo Heemskerk 

IJsvogel 
37 Meldingen in nov, 47 in dec en 40 in jan; zelfde als vorige winter (129). 

Halsbandparkiet 
19 nov – 1 ovv, Castricum aan Zee – H. Schekkerman, R. Altenburg 
27-29 dec – 52 op slaapplaats, W. de Rijkelaan, Castricum – L. 
Heemskerk. 
Voor het eerst is nu ook een slaapplaats in Castricum gevonden! Eind jan 
sliepen de vogels hier echter niet meer. 
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Kerkuil 
Zeven waarnemingen, in Limmerpolder, Castricummerpolder, Castricum, 
Akersloot (doodvondst), Heemskerkerduin, en het Hoogoventerrein. 

Ransuil 
Op vaste roestplaatsen in Heemskerk maximaal 10 en 3 vogels, en in 
Castricum 3. Roepende Ransuilen werden gehoord in Castricum op 4 dec 
en 6 en 8 jan. 

Velduil 
29 nov – 1 uit zee, Castricum aan Zee – Mark Res  

Kleine Bonte Specht 
22 dec – 1 tp, Geversduin, NHD Castricum – Peter van de Berg 
20 jan – 1 tp, Vogelwater, NHD Bakkum – Paul de Jong 

Klapekster 
1 t/m 4 nov – 1 tp, Infiltratiegebied en Geversduin – A. Wijker, C.J. Slot 
12 vov – 1 tp, De Hoge Toren, NHD Bakkum – A. Wijker 

Roek 
Op 4 en 8 nov elk 1 Z, trektelpost NHD Vogelduin – H. Groot e.a.  

Kuifmees 
Acht waarnemingen waarvan 6 in nov, in NHD het NHD Egmond tot 
Heemskerk. 

Baardmannetje 
Op 2 en 13 nov nog 2 vangsten op de vinkenbaan. Daarna in dec en jan 
alleen waarnemingen bij het Uitgeestermeer: Dorregeesterpolder (max. 6, 
H. Groot) en Hempolder (max. 2, Onno Steendam). 

Strandleeuwerik 
17 nov – 2 Z, vinkenbaan 
17 nov – 4 Z, Castricum aan Zee – M. Res, R. Altenburg 

Zwarte Roodstaart 
Twee waarnemingen in nov (Heemskerkerduin en NHD Castricum) en 1 op 
12 dec (sluizen IJmuiden, R. Honders). 

Roodborsttapuit 
9 dec – 1 m Oude Schulpweg, Egmond-Binnen – Wouter van der Ham 
17 dec t/m 14 jan – 1-2 tp, Doornvlak, NHD Bakkum – R. v Bemmelen e.a. 
17 dec – 2 tp, Dorregeesterpolder, Uitgeestermeer – H. Groot 
19 jan – 2 tp, duinen Noordpier-Wijk aan Zee – Aaron Meijer 
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Beflijster 
4 nov – 1 tp, tuinderijgebied NHD Heemskerk – José Bakker 
9 nov – 1 tp, vinkenbaan 

Siberische Braamsluiper 
3 nov – 1 vangst, vinkenbaan – nog te bevestigen door analyse DNA. 

Siberische Tjiftjaf 
Ringvangsten op de vinkenbaan op 2, 4, 6, 17, 25 nov.  
30 okt t/m 2 dec – 1 tp, eendenkooi, Castricum – Rob van Bemmelen e.a. 
8 nov – 1 tp, Wijk aan Zee – Leo Heemskerk 

Bladkoning 
Late ringvangsten op de vinkenbaan op 3 en 7 nov brachten het jaartotaal 
op 65, het één na hoogste ooit. 

Humes Bladkoning 
8 t/m 11 nov – 1 tp, Castricum aan Zee – H. Groot e.v.a.  
30 nov – 1 vangst, vinkenbaan – J. Visser, L. Heemskerk e.a. 
Pas het tweede en derde geval in onze regio van dit zeldzame broertje van 
de Bladkoning, na één in Egmond aan Zee in maart 2001. De vogel van 
CaZ werd gevonden door trektellers Hans Groot, Mark Res, Huub Huneker 
en Hans Kuperus in het zeereepstruweel achter Blinckers, en liet zich met 
wat geduld goed zien en horen. Humes oogt grijzer dan Bladkoning met 
onduidelijker bovenste vleugelstreep en donkerder pootjes. De contactroep 
is ook anders (iets lager en met meer structuur, zie figuur) en daarmee trok 
de Blinckersvogel de aandacht. De soort is pas ca. 70x waargenomen in 
Nederland en verschijnt hier later in het najaar dan Bladkoning; hij 
overwintert ook geregeld. In december 2017 verbleven er ook twee niet ver 
buiten ons werkgebied, aan de westkant van Heiloo en in Alkmaar. 
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Sonogrammen van roepjes van Bladkoning (Hoge Toren 17 nov 2013), 
Humes Bladkoning (Blinckers 8 nov 2017) en Pallas’ Boszanger 
(Infiltratiegebied 12 nov 2017). Op de horizontale as staat de tijd (sec), op 
de verticale as de toonhoogte (kHz). Beluisteren: 
www.waarneming.nl/sound/8/23778.mp3, 
www.waarneming.nl/sound/8/64208.mp3 
www.waarneming.nl/sound/6/64356.mp3. 
 

Humes Bladkoning, vinkenbaan, 1 dec 2017                            Foto: Leo Heemskerk 

 

http://www.waarneming.nl/sound/8/23778.mp3
http://www.waarneming.nl/sound/8/64208.mp3
http://www.waarneming.nl/sound/6/64356.mp3
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Pallas’ Boszanger 
12 t/m 13 okt – 1 tp, Infiltratiegebied Castricum – Rob van Bemmelen e.a.  
Ook deze vogel werd gevonden op de roep (zie figuur hierboven op p 48), 
maar hij liet zich ook de hele dag geregeld mooi zien. Er zijn nu 25 
gevallen uit onze regio: 19 ringvangsten en 6 veldwaarnemingen. Ook 
Pallassen verschijnen later dan Bladkoningen: ze arriveerden bij ons 
tussen 16 okt en 24 nov (zie figuur). 
 

 
 
Pallas’ Boszanger in Midden-Kennemerland: links seizoenspatroon (aantal 
per decade in sep-dec), rechts aantal per jaar (1 vangst in 1962 
weggelaten). Bron: waarneming.nl/vinkenbaan. 

Zwartkop 
Diverse meldingen in nov, en 1 in dec: 28 dec – 1 tp, Bakkum – G. Keijl 

Pestvogel 
29 dec – 1 tp, Duinweg, Bakkum-Noord – A.T. Dekker. Na korte tijd door 
naar Z. 

Boompieper 
4 nov – 1 Z, telpost Vogelduin – H. Schekkerman e.a. Late waarneming. 

Waterpieper 
Na 3 late doortrekkers in het duin in nov, overwinteraars in de Dorre-
geesterpolder (2; 17-25 dec) en de waterberging bij Heemskerk (14 jan). 

Grote Gele Kwikstaart 
In nov 21 waarnemingen, in dec 22 en in jan 16; het merendeel in de 
dorpen. 
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Pallas’ Boszanger, Infil. Castricum, 12 nov 2017                    Foto: Hielke Boomsma 

Witte Kwikstaart 
Een flinke groep overwinterde in het Heemskerkerduin, vermoedelijk 
mogelijk gemaakt door een slaapplaats in een van de kassen in dit 
tuinderijgebied. Min. 17 exx op 17 dec, 35 op 6 jan, 23 op 14 jan en 15 op 
28 jan – H. Schekkerman, R. Hoogenboom, H. Boomsma, P. Admiraal.  

Grote Barmsijs 
Vanaf de tweede week van nov tekende zich een influx van Grote Barm-
sijzen af. Trek werd vooral vastgesteld op 12-20 nov (vooral door het duin), 
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en opnieuw op 9 jan. Pleisterende groepen bleven de hele periode 
aanwezig, maar de aantallen namen na half dec wel af. Ze zaten vooral 
buiten het duin, op plekken met Elzen: Buitendijkspad Castricum (max. 
140), Limmen (50) en Klein Dorregeest (40).  
 

 
 

Grote Barmsijs, Castricum, 1 dec 2017                                      Foto: Willem Olbers 

Kleine Barmsijs 
Tussen de vele Grote werden de gehele periode ook geregeld Kleine 
Barmsijzen gezien. Aantalsbepaling was niet eenvoudig vanwege de grote 
kleedvariatie bij barmsijzen. Opgaven tot 30 en 50 Kleine waren in dat licht 
wat enthousiast maar in grotere groepen zaten steeds wel enkele vogels 
die oogden als Kleine Barmsijs. Op 23 dec zaten er 10 in het Verbrande 
Vlak (NHD Heemskerk), met 5 Grote. Op de vinkenbaan werden in nov 
120 Grote en 23 Kleine Barmsijzen geringd, en in dec-jan 79 Grote en 4 
Kleine. 

Witstuitbarmsijs 
1 dec – 1 1kj vangst, vinkenbaan – W. Beentjes, J. Visser. 
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Dit was de 21e Witstuitbarmsijs ooit geringd op de vinkenbaan, maar de 
vorige was al 12 jaar geleden. Het onderscheid tussen Witstuit- en Grote 
Barmsijs is vaak lastig doordat de variatie in hun uiterlijk nogal wat overlap 
vertoont (maar dit was wel een duidelijke). Sommige autoriteiten 
beschouwen dan ook alle barmsijzen (Witstuit, Grote en Kleine) als één 
soort, mede op basis van DNA-onderzoek. Ook in het veld werden enkele 
nogal licht gekleurde en witstuitige barmsijzen gezien (o.a. langs het 
Buitendijkspad te Castricum), maar niet goed genoeg om ze met zekerheid 
Witstuitbarmsijs te noemen. 

Frater 
25 nov – 7 Z, Noordpier – W. Olbers. Ook langs Zuidpier door D. Groenen-
dijk. Net als vorig najaar maar één waarneming. Fraters zijn nu zo schaars 
geworden in onze regio dat bij meldingen een korte beschrijving op zijn 
plaats is.  

Kruisbek 
Vier waarnemingen in nov en 2 in jan in het NHD, van in totaal 11 
Kruisbekken. 

Geelgors 
2 nov – 1 vangst, vinkenbaan 
3 nov – 3 Z, Reyndersweg, Wijk aan Zee – H. Schekkerman 
4 nov – 3 Z, NHD Vogelduin – H. Groot e.a. 
20 dec – 1 Kapellaan, Limmen – R. Altenburg 
Met het verdwijnen van perceeltjes overstaand graan in de omgeving lijken 
ook de laatste vaste winterplekken voor Geelgorzen in de regio te zijn 
verlaten. 

Sneeuwgors 
Dertien waarnemingen in nov, 6 in dec en 5 in jan. Grootste groep was 15 
vogels bij de Noordpier op 25 dec.  
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LEZINGEN & EXCURSIES  –  2de kwartaal 2018 
 

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. 
 
Zondag 8 april: Dagexcursie ‘Veluwezoom, Empense- en Tondense 
Heide en Beekbergerwoud’. 
Excursieleider: Robert Ketelaar. 
Vertrek achterkant station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 18.00 uur. 

Woensdag 11 april: Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’. Aanvang 
20.00 uur. Na de pauze een ludieke happening waarbij leken en experts de 
strijd met elkaar kunnen aanbinden en waarbij kennis en ervaring niet 
zonder meer een voordeel vormen. 
 
Dinsdag 21 april: Lezing met beelden: ’10 jaar stadsvogelbe-
scherming’. 
Spreker: Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming. Zie stukje verderop 
in dit blad (p54). Tevens sluiting van de jubileumtentoonstelling, zie elders 
in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20.00 uur. 
 
Zaterdag 28 april: Dagexcursie ‘Texel’. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 20.15 uur. 
 
13 t/m 19 mei: Weekexcursie ‘Midden-Elbe’ 
Excursieleider Kees Roselaar. 
Inschrijving is gesloten, de deelnemers hebben bericht gekregen. 
 
Zondag 10 juni 2018: Dagexcursie ‘Zouweboezem’. 
Excursieleider: Hans Stapersma. 
Vertrek achterkant station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 17.00 uur.  
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 
 
Juli                Ad hoc excursie Nachtzwaluwen ‘Schoorlse Duinen’  
Aug               Ad hoc excursie bollenveldjes  
Wo 14 nov    Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’. 
 
 
Lezing: ’10 jaar Stadsvogelbescherming’. 
Spreker: Jip Louwe Kooijmans. 

De wijze waarop mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke 
mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk 
gebied. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste 
leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en 
de huismus. Maar ook sommige zoogdiersoorten, vooral vleermuizen, zijn 
sterk aan steden gebonden. Daarnaast zijn er allerlei (muur-)planten die in 
steden goed gedijen. Sommige daarvan komen in Nederland zelfs 
uitsluitend in stedelijk gebied voor.  

Het stedelijk landschap is dynamisch en verandert soms snel, dan weer 
geleidelijk. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding past de 
mens de stad steeds weer aan veranderende wensen en mogelijkheden 
aan. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van de stedelijke flora en fauna een 
ander aanzien. Soms ten gunste van een soort, maar tegenwoordig 
meestal niet in het voordeel van typische stadbewoners.  

Effectieve bescherming van vogelsoorten richt zich op de belangrijkste 
populaties en de leefgebieden. Voor dieren die in de stad hun belangrijkste 
leefgebied vinden, moet de bescherming dus plaatsvinden binnen de 
grenzen van de stad.  

In 2006 startte Vogelbescherming Nederland als eerste ter wereld een 
beschermingsplan voor stadsvogels. Dat is inmiddels 10 jaar geleden, wat 
is er sinds die tijd bereikt ? 
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Nieuwe (jeugd)leden 

Femie de Jager 

 

Mw. Annerieke Osinga Madeliefstraat 10     1817 CG Alkmaar 

Dhr. Jan Gerhardus Madeliefstraat 10     1817 CG Alkmaar 

Daan Sloog (jeugd) Neeltje Groentjesstraat 28   1901 RM Castricum 

Kjeld Acda (jeugd) Zuster Boelrijkstraat 2      1901 RP Castricum 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Steenuil                                                                                    Foto: Hans Stapersma 
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