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Uit de Bestuursvergadering 
  Hans Stapersma 

 
 
 
- In samenhang met de aanpassing van onze verenigingsstatuten in 

verband met de naamsverandering naar Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland, hebben we nu ook ons Huishoudelijk Reglement 
gemoderniseerd. Een kopie daarvan vindt U als losse bijlage bij deze 
Winterkoning. Het is de bedoeling het nieuwe reglement aan U voor te 
leggen in de Algemene Ledenvergadering van 14 April a.s. 

- Het bestuur heeft zich een aantal malen gebogen over de vraag of we 
de juiste koers varen ten aanzien van ledental (stabiel houden of 
groeien) en daarmee samenhangende activiteiten zoals bijvoorbeeld 
het zoeken van publiciteit. We hebben besloten vast te houden aan 
ons huidige beleid van het streven naar een ruwweg stabiel ledental, 
met zoveel mogelijk actieve leden en een voortdurende inspanning 
gericht op verjonging. Wel zullen we proberen meer aandacht te geven 
(activiteiten en publiciteit) aan de andere plaatsen in ons werkgebied 
(i.e. buiten Castricum). Uw ideeën in deze zijn welkom ! 

- Ganzen in Nederland zijn in toenemende mate onderwerp van 
discussie vanwege vermeend toenemende aantallen, exoten,  
gewasschade, bedreigingen voor de luchtvaart en overlast in 
algemene zin. Als vereniging hebben we onze statutaire doelstellingen 
als algemene richtlijn om een positie te bepalen in deze discussie, 
maar het bestuur heeft gemeend een gerichte meningsvorming rond 
de ganzenproblematiek te moeten stimuleren; U wordt dan ook van 
harte uitgenodigd daaraan deel te nemen op onze Algemene 
Ledenvergadering van 14 April a.s. Zie ook het discussie document als 
bijlage bij deze Winterkoning. 
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Jaarverslag Vinkenbaan Castricum: 2008 - deel 1 
Luc Knijnsberg 

 
 
Januari 
Er werd in januari slechts 3 maal gevangen. 
Totaal werden er 16 vogels van een ring voorzien. 
 
Leuke waarnemingen in januari: 
Er was wat trek van Kolgans op de 2de en de 4de. Verder werd de inmiddels 
beroemde Kortteenleeuwerik gezien in het infiltratiegebied. 
 
 
Februari 
In februari werd er op 6 dagen een vangpoging ondernomen. Op de 10de 
vingen Jan en Arnold  27 mezen waaronder:17 Staartmees, 5 Koolmees, 4 
Pimpelmees en 1 Zwarte mees. De 11de ving Richard een Grote lijster, een 
Oeverpieper, een Goudvink en 2 Sijzen. 
En daarmee was februari ook weer voorbij. 
 
Leuke waarnemingen in februari: 
Weinig leuks, alleen een paar overtrekkende Oeverpiepers. 
 
Maart 
Maart is de maand dat de eerste trekkers weer terug komen uit het zuiden. 
Soorten als Witte Kwikstaart, Bonte Strandloper en de eerste Tjiffen. Toch 
zijn deze soorten niet zo gemakkelijk te vangen, uitgezonderd de Tjiffen 
die met een geluidje wel in de mistnetten belanden. De Bontjes en 
Kwikken worden met de baan gevangen, maar ondanks veel geluid 
draaien, konden we er maar enkele vangen. Op de 15de  vingen we 11 
vogels, waaronder 1 Bonte Strandloper, 2 Witte Kwikstaart en de eerste 3 
Tjiftjafs. Op de 28ste hing weer de eerste Fitis in een mistnet. De 31ste ving 
André een Cetti’s zanger terug die geringd was op 13/9/2007. 
 
Leuke waarnemingen in maart: 
Op 14 maart was er een Witoogeend aanwezig in het Hoefijzermeer. 
Een Geelgors vloog op de 15de over de baan richting oost. 
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April 
Vanaf april komen er weer een aantal vogelsoorten terug uit het warme 
zuiden en lopen de aantallen weer iets verder op. Zoals op 4 april met de 
eerste Blauwborst, eveneens op deze dag een Bontbekplevier. Op de 6de 
landde er spontaan een Zwarte Kraai op de druip, een geluk voor Jantje 
Mazzel! 
 

 
               
Blauwborst            Foto: Luc Knijnsberg 

 
Verder werd er bijna dagelijks gevangen maar met slechts enkele vogeltjes 
per dag. Leuk in april waren Beflijsters. Een schuwe soort die elk jaar 
regelmatig gezien wordt maar vangen is vers twee.Toch lukte het dit 
voorjaar goed met 1 op de 14de, 1 op de 17de, 3 op de 18de, en 3 op de 
20ste . Zondag de 20ste was een zeer goede dag met veel trek en 32 
geringde vogels. Leuk waren deze dag de 3 Beflijsters, 1 Bonte 
Vliegenvanger, 1 Kievit, en als klapper 1 Meerkoet die Jan binnen 1 minuut 
met een touwtje en brood ving n.a.v. een tip van andere ringers. De 23ste 
ving Arnold maar liefst 57 vogels en dat is echt goed voor een aprildag! 
O.a deze dag 14 Braamsluipers een soort die we meer in het voorjaar dan 
het najaar vangen. 
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Hij was ook de eerste die een Rosse Grutto mocht ringen dit jaar. En 
uiteindelijk vingen we er maar 8 dit voorjaar en dat is echt een dieptepunt! 
De nacht van de 26ste op de 27ste voorspelden ze een warme nacht met 
weinig wind dus ideaal voor Kwartels, er werden er dan ook 3 gevangen 
die nacht. 
Wat verder opmerkelijk was op de 27ste was dat er 6 Zwartkoppen 
gevangen werden, niet bijzonders op zich maar als er dan 2 buitenlands 
geringde bij zitten is wel bijzonder! Één droeg een Belgische ring en de 
ander een Spaanse. Op de 29ste werd de eerste Zilverplevier weer van een 
ring voorzien. 
Daarmee was april weer ten einde. 
 
Leuke waarnemingen in april: 
Een vrouwtje IJseend verbleef bijna de hele maand in het Hoefijzermeer. 
Er werd regelmatig een hoempende Roerdomp gehoord nabij de noord 
sectie. Op de 19de zag Arnold een Buidelmees en een Zwarte Wouw. 
De 20ste veel trek met o.a een Boomvalk, 15 Beflijsters, een Visarend, en 2 
keer een mannetje Smelleken naar noord. Op de 30ste zag Henk ook nog 2 
Buidelmezen. 
 
 
Mei  
Mei gaf weinig vogels dit jaar. Zeker de steltlopers vielen vies tegen, waar 
waren alle Rosse Grutto’s, Zilverplevieren, Groenpoten en Tureluurs? 
Toch werden er wel enkele krenten gevangen. De nacht van de 4de 
probeerde Richard nog wat Kwartels te vangen met slechts 1 als resultaat. 
De 6de mei ving ik samen met Walter met slechts 13 vogels maar wel met 
krenten als: een Groenpootruiter, een Grauwe Vliegenvanger en een 
Fluiter. 
De 8ste werd er een Kanoet gevangen. Op de 12de ving Richard een pul 
Grauwe Gans met de hand. En op deze dag een Zwartkop met een 
Londen ring. De 13de ving ik weer zelf met deze dag slechts 3 vogels. Ik 
besloot uit pure armoede om de netten maar te sluiten toen ik bij de 
Noordsectie in de onderste baan van het misnet een heuse Grote Karekiet 
zag hangen. André ving op de 19de een mooi Paapje, en Arnold was blij op 
de 21ste met een Kanoet. 
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Fluiter.           Foto Luc Knijnsberg 

 
 
Leuke waarnemingen in mei: 
Een Purperreiger vloog over de baan op de eerste, later werd er tot half 
mei regelmatig een pleisterende vogel gezien. Een IJsvogel werd op de 4de 
gezien, dat is wel erg laat, dus toch een territorium in het infiltratiegebied? 
De 6de vlogen er 2 Visarenden over de baan naar noord, tevens werd er 
deze dag een Bont Zandoogje (dagvlinder in opmars) gezien bij de netten. 
De 8ste vlogen er een Roek en een vrouw Smelleken over de baan. Een 
Roodpootvalk liet zich 2 maal zien op de 9de. De Roerdomp bleef in ieder 
geval doorhoempen tot 19de. Zal hij dan toch een vrouw gevonden hebben 
of de moed hebben opgegeven? Af en toe hoempte het arme beest door 
tot 10:00 uur in de ochtend! 
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Grote Karekiet           Foto Luc Knijnsberg 

 
 
Juni 
In juni waren er een paar leuke vangdagen dit jaar. Zoals gelijk op de 
eerste met een Roodmus. Een tweede Roodmus mocht ik zelf van een ring 
voorzien op de 24ste . Verder is juni leuk om af en toe met brood wat 
meeuwen te vangen. Dit gebeurde op de eerste met: 6 Stormmeeuwen en 
1 Kleine mantel, de 13de met 8 Zilvermeeuwen en 4 Kleine mantels, de 
20ste met 2 Zilvermeeuwen en een Kauw en op de 27ste met 8 Zilvers en 3 
Kleine mantels, grote klasse Jan! 
In juni komen ook alweer de eerste Witgatten weer terug uit het noorden 
met de eerste vangst op de 6de. De 7de was een topdag met een Kleine 
Plevier, een Spotvogel en 11 Witgatjes. Zondag de 22ste was ook een 
goede vangdag met maar liefst 86 vogels, leuk waren; een Boomkruiper, 
een Koekoek, 3 Kuifmezen, een Scholekster, een Tureluur en 6 Witgatjes. 
De 27ste ondernam Henk een flapactie voor Gierzwaluw met goed 
resultaat: 4 Gierzwaluwen kon hij van een ring voorzien. 
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Flappen kan alleen met veel wind en veel laag vliegende Gierzwaluwen. 
Als ze steeds laag over een bepaalt punt vliegen, ga je daar zitten en als 
de zwaluwen aankomen steek je een mistnet snel rechtop. 
 
Leuke waarnemingen in juni: 
Een Wielewaal vloog naar zuid op de 7de. 
En verder eigenlijk niets leuks. 
 

 
 
Roodmus            Foto Luc Knijnsberg 

 
 
 
Deel 2, juli tot en met december, verschijnt in de volgende Winterkoning. 
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Jaarverslag Website Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland 2008 
 

  Hanno Pet 
 

  
Gedurende het jaar is de website ongeveer negentien keer aangepast op 
verzoek van diverse leden van de Vogelwerkgroep. Meestal gaat het om 
werkgroepleden die vragen om de informatie op de website bij te 
werken of om een nieuws item toe te voegen. Het bijwerken van de 
website gaat dus best wel goed. De ene werkgroep is hierbij actiever 
dan de andere, maar inmiddels heeft elke werkgroep de weg wel 
gevonden als er iets aangepast moet worden. 
 
In het begin van 2008 hebben we afscheid genomen van ons eigen 
waarnemingensysteem op de website. De reden hiervoor was dat de 
functionaliteit van waarneming.nl veel groter is dan ondergetekende 
ooit zou kunnen realiseren op onze eigen website en bovendien kregen 
we met ons laagdrempelige systeem teveel probleem met 
spam-meldingen. Met de ingebruikname van waarneming.nl schaart de 
VWG zich in een steeds groter wordende groep actieve 
natuurorganisaties die hun waarnemingen toevertrouwen aan 
waarneming.nl. Opvallend is wel dat de drempel voor VWG-leden om echt 
waarnemingen in te voeren via waarneming.nl toch wel hoog lijkt te 
zijn. Daarom is in november 2008 een korte uitleg gegeven over de 
werking van waarneming.nl tijdens de algemene ledenvergadering. Nu 
maar hopen dat veel leden van de VWG de weg naar waarneming.nl 
alsnog vinden. 
 
Op basis van de gegevens uit waarneming.nl zijn een tweetal 
overzichten gemaakt van waarnemingen in ons werkgebied voor de 
Winterkoning. De grote hoeveelheid waarnemingen die ingevoerd worden 
maakt het wel tot een uitdaging om een goed overzicht te maken van 
interessante waarnemingen.  
 
Markant hoogtepunt van 2008 was natuurlijk de naamsverandering van de 
VWG. De website is hiervoor compleet aangepast zodat de website onder 
de nieuwe naam opvraagbaar is. Dit is gebeurd door de website te 
verplaatsen naar een nieuwe provider met een nieuwe naam. De oude 
website is opgeruimd en het abonnement bij de oude provider is 
opgezegd. Het enige dat nu eigenlijk nog aan de "oude" naam van de 
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VWG herinnert is de mail distributielijst. Die wordt in 2009 verhuisd 
naar een nog te bepalen nieuw adres.   
 
Vanaf begin 2008 is ook begonnen met werken aan een compleet nieuwe 
website die m.b.v. een content management systeem (CMS) beheerd kan 
worden. Ondergetekende heeft vanaf het begin aangeven dit niet zelf 
te kunnen en daarom is assistentie gevraagd bij en geboden door een 
tweetal bedrijven. Bij het eerste bedrijf liep dit vast op de kosten 
en gedeeltelijk de technische uitwerking. Met het tweede bedrijf zijn 
we, Hans Stapersma en ondergetekende, nog steeds aan het werk om een 
nieuwe website te maken. Het bedrijf, Siyou, heeft een eerste versie 
van de website opgeleverd en we zijn bezig de website te vullen met 
informatie. We hopen en verwachten dit in 2009 te kunnen afronden. 
Doel van dit alles is dat meerdere mensen de inhoud van de website 
zelf kunnen bijwerken m.b.v. een simpele gebruikersinterface zonder 
echt (technische) kennis van de website nodig te hebben. Enkele 
werkgroepleden zullen dan benaderd worden om hun deel van de website 
bij te houden. 
 

 
 
Pimpelmees                             Foto: ? 
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Once upon a time in the east 
(World Birdwatch, 4 oktober 2008) 
 

Huub Huneker en Arend de Jong 
 
 
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland bemande 2 telposten: 
 
1. eind Grote Veldweg (1 km ten noorden van de Castricumse Zeeweg), 
met 6 tellers, 
 
2. de parkeerplaats aan de voet van Hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee 
met 2 tellers en de gelegenheid voor publiek om mee te komen kijken. 
Daarvan werd door 6 personen gebruik gemaakt.  
 
Op beide plekken werd om 7.30 begonnen en om 12.00 uur gestopt. De 
hele ochtend was het geheel bewolkt, droog en de wind waaide recht 
vanuit zee met een kracht van 4 naar 6 Beaufort en blies nagenoeg alle 
vogels het binnenland in. 
Het spreekt voor zich dat voor het bekijken van de vogeltrek niet elk 
weertype even gunstig is. Uiterst belangrijk is de windsnelheid. Bij 
windkracht zeven of meer, met uitzondering van de zeetrek (jagers en 
stormvogelachtigen), valt de trek stil. Over land trekken er dan alleen nog 
wat Spreeuwen. Veel gunstiger is een zwakke tot matige wind (windkracht 
2 tot 4). Dan speelt vooral ook de windrichting een belangrijke rol. 
Tegenwind tijdens de trek (in de herfst is dat zuidenwind) is voor het 
observeren van de trek heel gunstig omdat de vogels dan meestal heel 
laag vliegen. Bij wind mee (rugwind) vliegen ze vaak zo hoog dat slechts 
een fractie van de trek (de vogels zijn stippen !) zichtbaar is. Misschien nog 
belangrijker is of de wind uit het westen of oosten waait. Bij oostenwind zijn 
de vogels veel meer geneigd de kustlijn te volgen. Bij westenwind vliegen 
ze vaak liever door het binnenland. Dat alles verklaart waarom de beste 
trekdagen in de herfst bijna altijd dagen met zuidoosten wind zijn. Op die 
dagen bieden de weergoden een combinatie van twee voordelen: veel 
vogels vanwege een optimale “stuwing” en goed zichtbaar omdat ze laag 
vliegen. 
Wat veel mensen misschien niet zullen verwachten is dat de bewolking en 
regen tijdens de trekperiode vaak een ondergeschikte rol spelen in het 
geheel. Veel vogels trekken graag met een zonnetje (Veldleeuwerik, 
Graspieper). Maar anderen juist weer liever met bewolking of zelfs regen 
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(steltlopers en lijsters). Vrij bepalend is de nachttemperatuur; in de herfst is 
een lage, in het voorjaar een hoge nachttemperatuur gunstig. 
Het voorspellen van sterke en goed waarneembare vogeltrek blijkt dus 
lang niet altijd even gemakkelijk, ook al omdat ook het weer in het gebied 
waar de vogels vandaan moeten komen, een belangrijke factor is. 
 
In heel Nederland waren deze dag telposten ingericht. In het overzicht 
hebben we drie posten opgenomen, die ( ver ) landinwaarts zijn gelegen. U 
ziet het zelf: de verschillen zijn duidelijk. 
 

Vogels Hoge 
Duin 

Grote 
Veldweg 

Nekkeveld 
Nijkerk 

Hoge 
Weide 
Lochem 

De Vlijt 
Winterswijk 

Aalscholver 29 20 147  6 

Sperwer   10  1 

Vorkstaartmeeuw  2    

Kokmeeuw  19 1145*  10 

Kl. Mantelmeeuw 243 237    

Zilverrneeuw 915 875   1 

Gr.Mantelmeeuw 7 5    

Drieteenmeeuw  10    

Houtduif   149 6 1 

Boomleeuwerik    2 1 

Veldleeuwerik     9 

Boerenzwaluw   19 2 9 

Huiszwaluw     3 

Graspieper 14 90 289 139 159 

Oeverpieper 2 1    

Gele Kwikstaart    1  

Gr. Gele Kwikst. 3 1 6  4 

Witte Kwikstaart   21 9 38 

Zanglijster  1 391 76 10 

Koperwiek 1  1 19 65 

Grote Lijster   1 6 4 

Koolmees   5 4 14 

Pimpelmees  2 4  45 

Zwarte Mees  28   10 

Vink (+ Keep )  15 732 1193 5531 

Groenling   9  11 
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Sijs    15 43 

Kneu  1 10 2 79 

Geelgors    1 3 

Rietgors   17 2 16 

Spreeuw 620 323 14700 111 113 

 
* Kokmeeuw: slaaptrek 
 
Opmerkingen 
1. Telpost Nekkeveld Nijkerk ligt net ten oosten van Spakenburg aan het 
Nijkerkernauw. Daar is geteld van 7.00 – 13.00 uur; 3 tellers. Weer: droog, half 
bewolkt, wind NW 2-4 
2. Telpost Hoge Weide, Lochem ligt 25 km ten oosten van Zutphen in het noordelijk 
deel van de Achterhoek. Geteld van 7.15- 11.15 uur; 1 teller. Weer: droog, 
bewolking 50%, ZW wind (kracht niet vermeld) 
3. Telpost De Vlijt bij Winterswijk, oostelijk deel van de Achterhoek. Geteld van 
6.00-18.30 (!), 4 tellers. Weer: fraai, ZW 2-3, helder,sluierbewolking 
 
 
Vogels, het blad van Vogelbescherming, winter 2008, vermeldt nog: 
Zaterdag 4 oktober was er weer World Birdwatch. Niet alleen in Nederland 
maar in bijna heel Europa tot ver daarbuiten, werden trekvogels geteld. 
Door uitstekende weersomstandigheden was het in ons land flink raak die 
dag!. Zo werden er 241.000 Vinken geteld, een absoluut record. Daarmee 
kwam de soort ook met stip op nr.1. Voor het eerst in twintig jaar is de 
Spreeuw van de troon gestoten. In Nederland werden 663,550 vogels 
geteld. Ook dat is een record, ruim boven het vorige record van 624.723 
vogels (1996). Bovendien was het aantal soorten met 214 meer dan ooit. 
Maar liefst op 183 telposten werd geteld. 



De Winterkoning 44 (2) 13 

Baardmannen en Slechtvalken – Noord-Friesland, 30 november 2008 
 

Jaap Olbers 
 
 
Een milde, wat grijze winterdag, niet veel meer dan 7 uren daglicht en rond 
half elf even een vermoeden van wat zonnewarmte. Van het 
Waddengebied op drie verschillende plekken genoten: Westhoek, De 
Zwarte Haan, Holwerd. Niet de indruk dat het hoogtij was, bij oostenwind, 
maar er waren veel “slijktrappers” – Arend zei zoiets. 
 
Toch maar bij het begin beginnen. Bij Kornwerderzand hadden we 12 man 
sterk afgesproken. We hadden al gauw Middelste Zaagbekken, Futen en 
Dodaarzen gezien, een Grote Mantelmeeuw en een Stormmeeuw. Er 
vloog een Sperwer weg. Vijf Barmsijsjes vluchtten oostwaarts. De grijze 
zwaluwwoninkjes aan het sluiswachtershuis hingen er verlaten bij. 
 
Aan de oostkant van Harlingen, nabij Tsummarum reden we het stille 
weideland in. Drie reeën, enorm veel Grauwe Ganzen. Toen verder naar 
de kust. Dichtbij de zeedijk parkeerden we. Op het weiland aan landzijde 
een flinke groep Brandganzen. Maar we gingen de dijk over en zagen al 
dadelijk allerlei klein grut, waaronder Groenlingen en Fraters. Even 
hoorden we de Waterral, er vloog een donkere vogel uit het riet. Ook het 
geluid van Waterpiepers, en het getjingel van Baardmannen. Deze 
veroorzaakten een groeiende opwinding onder de vogelaars.  
 
Daar was een strook oud riet op de kwelders, zo’n dertig meter breed over 
een kilometer, schat ik. Achterin vlogen voortdurend Baardmannen op en 
ze doken weer weg. Zeker zo’n 20. Zuidwaarts wandelend werden ver weg 
Pijlstaarten gezien, overvliegende Brandganzen, Kanoeten en zeer veel 
Wulpen. De Wulpen trokken in grote groepen over de dijk.  
 
De niet te determineren kleine strand- en oeverlopers en plevieren waren 
bij het open water. Het bleken er tienduizenden te zijn: over een lengte van 
wel driehonderd meter vloog alles op en het vormde een langgerekte wolk. 
Het is niet te beschrijven, welke show ons vertoond werd. 
We liepen op een gegeven moment het kweldergebied in om wat dichterbij 
de foeragerende steltlopers te komen en zagen toen een Slechtvalk zitten 
op een palenrij. Even later ging hij op jacht, in snelle vlucht, duikend en 
weer omhoog. Op de terugweg werden we nog eens getrakteerd op de 
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Baardmannen, die nu dichtbij in volle pracht te zien waren. En twee 
baltsende, luid roepende Slechtvalken boven het weiland. 
 
Om bij De Zwarte Haan te komen moet je een flink stuk omrijden. Het was 
half één, tijd voor Apfelstrudel of mosterdsoep. Op de dijk geposteerd, 
zagen we weer een Slechtvalk, blijkbaar niet erg succesvol jagend langs 
de vloedlijn. Nu viel ons een grote groep Scholeksters op, rustend, en 
Kieviten, Goudplevieren, in het gras Grauwe Ganzen en een Torenvalk 
dichtbij op een staak. 
 
Rond drie uur waren we in Holwerd, met Ameland grijzig in de verte. Deze 
plek kon niet veel toevoegen aan al het moois dat we gezien hadden. Er 
vloog een fraaie buizerd op, er zat verderop weer een Slechtvalk, een 
donker – juveniel – exemplaar. Er begon regen te vallen, het was tijd om 
Arend te bedanken voor wat hij noemde “het beleven van het wad”. 
 
We telden zeker 50 soorten, waaronder nog Smient, Slobeend, Kuifeend, 
Bergeend, Grote Zaagbek, Waterhoen, Kluut, Sneeuwgors. 
 

 
 

Baardman                                 Foto: ? 
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Nog nooit gehoord 

Huub Huneker 
 
Op 20 december 2008 hoopten wij met een VWG-excursie Dwergganzen 
te gaan zien in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Vanaf 
1995/1996 strijken daar achter de Hondsbossche Zeewering, des winters 
enkele tientallen van deze zeldzame ganzen neer. Maar helaas waren ze 
er de 20 ste niet. En ook niet twee weken daarvoor. Wel waren er in die 
periode waarnemingen in de twee andere dwerggansplekken in Nederland: 
bij Anjum ( Lauwersmeergebied ) en in de Hoekschewaard (ZH). De 
Hondsbossche projectvogels betreffen Zweedse Dwergganzen die door 
Brandganzen zijn uitgebroed en met hen in 1995 naar Nederland zijn 
gevlogen. Na 1996 zijn de Dwergganzen ook zonder surrogaatouders naar 
Nederland gevlogen. De projectleider wil zo de soort een veilig 
overwinteringsgebied laten bereiken. In het oorspronkelijke, onveilige 
wintergebied, Roemenië en Bulgarije, wordt namelijk fanatiek op ze 
gejaagd. Het zal verdomme die jacht weer niet zijn! Daardoor immers 
wordt de Dwerggans populatie ernstig in zijn bestaan bedreigd! 
 
In de Putten rustten en foerageerden tijdens de excursie o.a. 6 Kanoeten, 
6 Kluten en circa 250 Scholeksters. Ter hoogte van ‘t Zand vloog langs de 
weg een Kleine Zilverreiger. Vanachter het waarnemingsscherm bij de Van 
Ewijcksluis zagen we op het Balgzand zo’n 3000 Kanoeten en Bonte 
Strandlopers, tientallen Bergeenden en Zilverplevieren en zo’n 100 Wulpen 
naar voedsel zoeken. En vanzelfsprekend al een flink aantal jaren, bevindt 
zich tussen al dat vliegende voer een Slechtvalk, een adult vrouwtje. 
Lekker op haar gemak zat ze op één van de veenbanken die daar liggen. 
Op de asfaltdijk bij het Normerven (Hippolytuwshoef) overtijen zo’n 400 
Scholeksters. “In het ven”, een droge plaats ten tijde van hoogwater, 
rustten 80 Wulpen en 8 Grutto’s en slobberden 100 Bergeenden. En ook 
hier weer een Slechtvalk, een jonge man met puntige vleugels. 
 
Bij Stroe zo’n 500 grazende Rotganzen en een vlucht van 1000 Kieviten en 
300 Goudplevieren. Ten zuidwesten van Vatrop troffen we een mooi 
Wierings winterbeeld: op één weiland liepen dicht bij elkaar 150 
Rotganzen, 200 Wulpen en 100 Kieviten en rustten 1000 Scholeksters. In 
de buitenhaven van Den Oever zwommen 5 Dodaarzen, 6 Middelste 
Zaagbekken en een paartje Eiders. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagde 
wat heen en weer. Heel dichtbij zwom een (eerste ?) winterkleed Geoorde 
Fuut, zo dachten we. En we hoorden enkele malen een geluid dat ik maar 
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omschrijf als dat van een juveniele, bedelende Zilvermeeuw, wat je in de 
nazomer vaak hoort. Het bleek dat het geluid van het fuutje kwam. We 
hadden het nog nooit gehoord en zouden de determinatie sluitend kunnen 
krijgen aan de hand van dit geluid. Het boek erbij en aan de hand van de 
beschrijving determineerden we: Geoorde Fuut. Na het beluisteren van 
opnames thuis, bleken we er finaal naast te zitten! Onmiskenbaar was het 
geluid afkomstig van een Kuifduiker! Blijkt een fuutje in winterkleed, zo 
dichtbij, toch voor problemen te zorgen. Echter niet voor Henk van der 
Leest, want die hield het in een vroeg stadium aan de hand van de 
snavelkenmerken al op een Kuifduiker. Kortom we hebben er een goeie 
excursieleider bij, alleen …, ik moet het Henk nog zeggen. 
 
 

 
 

Scholekster                              Foto: ? 
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Verslag van excursie Oostvaardersplassen op 17 januari 2009 

 
Jan Castricum 

 
 
Met 9 mensen vertrokken we om een uur of acht richting Almere. De 
weersvoorspellingen waren niet echt geweldig. Regen en harde wind was 
voorspeld. Voor vogels kijken is dat meestal geen geweldig vooruitzicht. 
Bovendien was ik bang dat een groot gedeelte van de plassen nog bedekt 
zou zijn met ijs. Helaas kwam die verwachting uit. De enorme hoeveelheid 
watervogels die normaal de plassen bevolken hadden hun heil tijdelijk 
elders gezocht. De grote waterpartijen ten noordoosten van Almere lagen 
nog helemaal dicht. Boven het riet hebben we enkele blauwe kiekendieven 
zien jagen en af en toe een buizerd. In het aangrenzende bos zagen we 
een Ree en iets verderop liepen 2 Edelherten met een behoorlijk imposant 
gewei. In het bos scharrelden kleinere vogels als Boomkruipers, Vinken en 
spechten. Na een lekker bakkie koffie zijn we via de Oostvaardersdijk 
richting de Knardijk gereden. Langs de weg zagen we van dichtbij fraaie 
buizerds jagen op muizen. In het (open) Markermeer zaten erg weinig 
watervogels. Wel erg mooi was een koppel van rond de 75 Nonnetjes die 
vlakbij de afslag naar de Knardijk in het Markermeer zwommen. Nou 
verspillen de meeste vogels bij deze koude geen onnodige energie, maar 
de Nonnetjes zaten er blijkbaar niet mee want ze gingen al snel wat 
verderop zitten. Helaas. De kijkhutten bij het bezoekerscentrum boden ons 
weinig bijzonders. Ook geen rallen of snippen die doorgaans bij de Kluut te 
zien zijn. 
Na een doorwarmpauze in het centrum zijn we naar de Zeearend getogen 
waar de meesten van ons wat hebben gegeten. De toren bood zicht op de 
herten, Heckrunderen en Konickpaarden. Hier en daar liepen nog wat 
Grauwe ganzen. In de verte was zelfs een Grote Zilverreiger te zien. Maar 
van de aantallen ganzen en reigers die er zich in het najaar voeden was 
niets terug te zien. Op onze weg terug, lopend door het steeds kaler 
wordende bos, hoopten we nog een Klapekster te zien. Niet dus maar wel 
zagen we van dichtbij Edelherten aan de boomschors eten. Ook heb ik nog 
een jagende Havik gezien. Marjan ontdekte in dit bijzondere bos zelfs nog 
een Boomklever. Zelf had ik die hier nog nooit eerder gehoord of gezien. 
Op de grond foerageerden veel Vinken. Wat verderop zagen nog een 
groepje Matkoppen. Van het bezoekerscentrum zijn we via de Praamweg 
naar de eerste Praambult gegaan. In de open sloot, grenzend aan de 
spoorlijn, werd in de dagen voorafgaand aan ons bezoek regelmatig 
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gejaagd door de IJsvogel. Op het moment van ons bezoek hebben we die 
niet gezien maar wel zagen we nog  een paar andere Zilverreigers. Verder 
zoeken naar interessante vogels leek weinig zin te hebben. Daarom 
besloten we om via de dijk Enkhuizen -Lelystad naar huis te rijden in de 
hoop daar nog wat bijzonders waar te nemen.  Maar zelfs op een van de 
weinige ijs en windvrije stukken water was slechts een Brilduiker te zien. 
Meer niet. Op een dag als deze vraag je je af waar al de vogels gebleven 
zijn. Kom je een week later dan is het er misschien weer druk met 
watervogels en roofvogels.  Soms zit het mee , soms zit het tegen. Maar 
wie vogels wil zien moet gewoon veel op pad blijven gaan. Ondanks de 
tegenvallende waarnemingen kunnen we terugkijken op een gezellige dag. 
 
 
 

 
 
 
Brilduiker           Foto: Jan Castricum 
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Excursie Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer - 15 februari 2009 

Vincent van Roemburg 

Na een schitterende zonovergoten zaterdag, zag het weer er zondag 
ochtend niet bepaald uitnodigend uit om naar buiten te gaan. Zwaar 
bewolkte lucht met zo nu en dan regen en een matige wind die later op de 
dag zou aantrekken tot een windkracht 4 tot 5. Eerder die ochtend had het 
zelfs nog gevroren en stukken straat voor het station Castricum waren 
spekglad. Om half negen hadden zich zes dappere mensen verzameld. 
Verdeeld over twee auto's reden zij even later weg met bestemming 
IJmuiden. 

Bij het sluizencomplex werd een korte stop ingelast. Dit om een blik te 
kunnen werpen op het kanaal aan de zeezijde bij een van de sluizen. Hier 
wordt nogal eens het overtollig water vanuit het Noordzeekanaal gespuid, 
waarbij tevens zoetwatervis naar zee gespoeld wordt. Deze vissen 
overleven het zoute water niet en zijn dan een makkelijke maaltijd voor 
diverse vogels met vis op hun menu. Op de stenen kade aan de overzijde 
van het kanaal zagen we tientallen Aalscholvers, in gezelschap van enkele 
Grote Mantelmeeuwen. Even verderop zat een groepje Scholeksters en in 
het water zwommen enkele Futen, Krakeenden en een Dodaars. 

Hierna werd de reis voortgezet. De auto's parkeerden we aan de rand van 
het havengebied (Westonstraat). Via een smal pad liepen we direct in 
zuidwestelijke richting door de duinen en langs de camping. Bij de 
IJmuiderslag kregen we het Kennermermeer in het vizier, één van de 
doelen voor vandaag. Het meer is omzoomd met rietkragen en 
daaromheen een dichte vegetatie. Op het water namen we helaas niet de 
verwachte grote groepen vogels waar. Besloten werd om richting strand te 
lopen langs de zuidelijke oever van het meer.  

Via het strand liepen we daarna in de richting van de zuidpier. Op het 
strand zagen we Drieteenstrandlopers al dribbelend langs de waterlijn 
rennen. Er zat een gemixte groep van Kleine Mantelmeeuwen, Grote 
Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen op het strand. Het beetje regen dat 
eerder nog viel, hield op. We hoefden nu alleen nog maar de harde en 
waterkoude wind te trotseren. Na een korte klauterpartij stonden we op de 
pier en liepen we richting zee. 
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Langs het strand en over de blokken werden enkele lopertjes 
waargenomen. Paarse Strandlopers, een Bonte Strandloper en vele niet 
bepaald schuwe Steenlopers. Een enkele Zilvermeeuw gleed langs ons 
heen, zich schijnbaar niet druk makend om de harde wind en op zoek naar 
een snack. Tussen de pieren, daar waar het water kalmer was, zwommen 
veel Futen. Een klein vogeltje dat 'piep' zei werd gedetermineerd als een 
Oeverpieper. Op zee zwom een groepje Eidereenden.  

Toen we de bocht in de pier bereikten vlogen drie Roodkeelduikers over. 
Onder andere herkenbaar aan de vooruitgestoken nek met een bolletje als 
kop. Op het water was nog een bolletje zichtbaar. Dit dobberende bolletje 
werd belaagd door zes verrekijkers en het bleek al gauw een Gewone 
Zeehond te zijn. Na te zijn ondergedoken kwam de zeehond enige tijd later 
nog een keer boven. Was dit dan het begin van de nieuw op te richten 
subwerkgroep zeezoogdieren? 

Omstreeks kwart over elf werd het einde van de pier bereikt. Tijd om snel 
achter het lichthuis weg te duiken en in de luwte te pauzeren en verder te 
kijken naar wat er allemaal nog meer te zien was. Vele groepen Futen 
vlogen over zee richting het zuiden. Na het voorbij varen van een groot 
containerschip richting zee, gingen de leden van de op dit moment 
opgerichte subwerkgroep zeezoogdieren door het lint bij het waarnemen 
van twee Bruinvissen aan de havenzijde van de pier. De Bruinvissen, de 
kleinste walvissoort, staken regelmatig hun rug boven water voor een teug 
lucht. Onmiskenbaar waren de rugvin en de lichte vlek op de flank van 
deze walvissen.  

Nadat de euforie enigszins bekoeld was, kon de aandacht weer gericht 
worden op het doen van nieuwe waarnemingen. Op zee werd op dat 
moment de loods aan boord van het containerschip dat zojuist passeerde 
van boord gehaald. Boven het containerschip vloog een wolk van enkele 
honderden Eidereenden in noordelijke richting. Na een goed half uur 
vertoeft te hebben op de kop van de pier, werd het tijd om terug richting 
land te gaan. Van zuid naar noord vlogen plusminus 75 Wilde Zwanen 
over. Richting zee werd nog een derde Bruinvis waargenomen.  

Het wandelen over de pier was nog even doorbijten tot voorbij de bocht. 
Vanaf daar hadden we eindelijk de wind weer eens niet in het gezicht. 
Halverwege de terugtocht stak nog een keer een Gewone Zeehond zijn 
snuit boven water. Waarschijnlijk dezelfde rakker van op de heenweg. Nog 
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steeds veel Futen tussen de pieren. Bij elke poging iets nieuws te 
ontdekken was het standaard antwoord steeds weer, "Fuut!". 

Bij het einde van de pier aangekomen, liepen we langs de jachthaven en 
hotels terug richting het Kennemermeer. Vanaf de oever van het meer, 
onder de daar opgestelde teamtower, die gebruikt wordt voor teambuilding 
sessies, werd het meer afgespeurd. Hier en daar een niet benoemde 
meeuw en een groepje Kuifeenden. Langs de oostelijke oever liepen we 
daarna over een drassig pad, tussen de begroeiing door, terug richting 
IJmuiderslag. Het overvliegen van een groepje vogels, mogelijk Fraters 
(niet bevestigd) en een enkele vogel die bestempeld werd als een 
groenlingachtige goudvink met witte vlek bij de staart (ook niet bevestigd), 
markeerde het einde van de waarnemingen die ochtend.  

Aangezien we van een afstand weinig vogelactiviteit rond het 
Kennemermeer waarnamen, hebben we niet de moeite genomen dichter 
bij het meer te komen. Het door lopen naar de zuidpier over het strand was 
een goede keuze. Er zijn mooie waarnemingen gedaan. Via de 
IJmuiderslag en dezelfde route door het duin, kwamen we terug bij de 
auto's.  

Tot slot wil ik de leden van de subwerkgroep zeezoogdieren Bert, Tineke, 
Arend, Marian en last but not least, onze excursieleider Hans Kuperus 
bedanken voor een aangename en fijne ochtend wandelen en waarnemen. 



De Winterkoning 44 (2) 22 

Vogelbladen 

Rien Burger 
 
De Kieft en de Kleine Alk: jubileumnummers 
- Er wordt wat afgefeest in Noord-Hollands Vogelaarsland.  Vogelbe-
schermingswacht “Zaanstreek” bestaat dit jaar 65 jaar en Vogelwerkgroep 
Alkmaar 25 jaar.  
Net als in onze werkgroep hebben in de Zaan de vogelwachters 
(Controleurs Vogelwet) feitelijk de aftrap gegeven voor het oprichten van 
een vogelwerkgroep. In de loop van de jaren is de VBW Zaanstreek 
uitgegroeid tot een grote, levendige vereniging die zich vooral richt op 
weidevogels. Met o.a. de achteruitgang van de Grutto en de problematiek 
rond de ganzenexplosie heeft de club zijn handen vol. 
VWG Alkmaar is opgericht door twee nu alom bekende vogelaars: Marc 
Argeloo en Wim Ruitenbeek. De aandacht van deze vereniging is vooral 
gericht op zeevogels.   
Skor, nr 2, 2008 (VWG Texel ) 
- Uit waarnemingen op de waddendijk blijkt dat Zilvermeeuwen net zoals 
ze vroeger met mosselen deden,ook Japanse oesters eten door ze vanaf 
een hoogte van 5 a 10 meter op de stenen van de dijk te laten 
vallen.Geconstateerd is dat ze zelfs een cluster van 7 aan elkaar gehechte 
oesters  van 380 gram  mee omhoog sjouwen. Je zal het maar op je hoofd 
krijgen! 
Skor, nr 3, 2008 ( VWG Texel ) 
- Bij het besluit van LTO (agrariërs), Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer om in de ruitijd een grote groep ganzen te vangen en te 
vergassen heeft men niet overlegd met de VWG Texel. Ook zij moest uit 
de krant vernemen wat er stond te gebeuren. Ook op vragen werd niet 
gereageerd. Vreemd gedrag van natuurorganisaties! 
Tussen Duin en Dijk, nr 2,2008 
- In het Botgat, het langgerekte duingebied boven Grote Keten blijft het 
aantal Tapuiten nog altijd hoog. De duinen daar zijn open en kaal en de 
konijnenstand is hoog. In 2007 werden in het Botgat 25 paar Tapuiten 
geteld. Andere broeders van het open duin, zoals Wulp en Stormmeeuw 
zijn vrijwel uit het gebied verdwenen, waarschijnlijk door predatie van de 
Vos. 
- Een van de meest verrassende ontwikkelingen van de vogelstand in 
Noord-Holland is de geweldige toename van de Krakeend, Was de 
Krakeend halverwege de vorige eeuw nauwelijks bekend, in 2006 broeden 
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er zo’n 3200-4000 paar in Noord-Holland. De Krakeend heeft een voorkeur 
voor wat verruigde veenweiden met brede oevervegetatie en deze 
gebieden zijn de laatste jaren toegenomen.  
Tussen Duin en Dijk, 2008, extra nummer 
- In een speciaal nummer wordt uitvoerig bericht over de vele onderzoeken 
die in Noord-Holland worden gedaan naar een succesvol 
weidevogelbeheer. Ondanks de goede resultaten die hier en daar worden 
bereikt om de achteruitgang van de Grutto en ook de Veldleeuwerik te 
keren, komt toch in vele artikelen een gevoel van moedeloosheid naar 
boven. Er zal meer geld nodig zijn van de overheid om boeren zover te 
krijgen dat ze zich meer richten op het behoud van de kritische 
weidevogels. 
Fitis, nr 1, 2008 (VWG  Zuid-Kennemerland ) 
- Na 25 jaar afwezigheid heeft vorig jaar ook in de Kennemerduinen een 
paartje Grauwe Klauwieren gebroed. Er kwamen 3 jongen groot. Uit een 
onderzoek van de braakballen bleek dat de prooidieren vooral bestonden 
uit Meikever-achtigen en Hommels. 
Fitis, nr 4, 2008 ( VWG Zuid Kennemerland ) 
- Het is goed gegaan met het mannelijke jong van het slechtvalkenpaar 
van Corus dat vorig jaar op de zendtoren in de Waarderpolder in Haarlem 
een nestkast had bezet. Na een mislukte poging in maart/april (eieren 
stukgegaan) werd in mei een nieuwe poging gedaan met meer succes: 3 
jongen, 2 mannetjes en 1 vrouwtje. De jongen groeiden voorspoedig op. 
Ook hier bleek hoe kwetsbaar de jongen zijn vlak na het uitvliegen. Eén 
jong werd dood op een dak gevonden en van het overgebleven stel werd 
op een later tijdstip alleen nog het vrouwtje samen met haar moeder 
teruggezien. 
De Kleine Alk, nr 2, 2008 (VWG Alkmaar) 
- Kees Roselaar heeft in een artikel aangegeven waar en wanneer je 
Nachtzwaluwen kunt horen en (soms) zien in de Schoorlse Duinen: ga 
tussen 20 mei en eind juli op een zoele avond naar het bankje langs de 
Wilhelminalaan of naar het Grensvlak. Zorg dat het bezoek binnen een 
week voor of na volle maan valt en wacht geduldig tot soms zelfs na 23.00 
uur. Ook kan men posten op de Mariaweg na de openstelling van half juli. 
De Tringiaan, nr 4, 2008 (VWG Schagen e.o.) 
- Op 15 augustus 2008 werden door leden van de VWG Schagen ’s 
avonds op een dertigtal ondergelopen bollenveldjes de vogels geteld. 
Totaal werden er 3570 gezien waaronder 1645 Kokmeeuwen, 124 Kleine 
Strandlopers en 36 Groenpootruiters en verder 1 Grauwe Franjepoot en 1. 
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Oorkonde 
Henk Eenhoorn 

 
Op 2 mei 1996 trokken we de stoute schoenen aan: hoewel er in de buurt 
Bosuilen werden gezien en er dan reden voor een Kerkuil is om een 
andere plek te zoeken, plaatsten Harry Beentjes en ik een kerkuilenkast 
(80x50x50cm) boven in de stal/boet bij de familie Admiraal aan de 
Hondsbosseweg in Heemskerk. 
 
Een Kerkuil had zich al een poosje verscholen achter de hanenbalk, dus 
de kans dat onze kast bezocht zou worden was niet denkbeeldig. Toch 
duurde het nog tot 2004 voordat er op 8 augustus 5 jongen geringd konden 
worden. Maar toen was er ook geen houden meer aan. In 2005 werd er 
zelfs 2 maal gebroed: 5 stuks geringd op 6 juni en op 8 oktober 7 stuks. Op 
1 september 2006 ringden we 6 jongen en op 18 juni 2007 5 jongen 
waarvan 1 jong op 4 juli 2008 broedend in een nestkast werd aangetroffen 
in Wormer- en Jisperveld, 19 km hier vandaan. Op 5 juli ringden we in 
Heemskerk 4 stuks, waarvan één op 4 november 2008 als 
verkeersslachtoffer in Akersloot dood werd teruggevonden. 
 
Als er in de kerkuilenwereld 5 jaar succesvol achtereenvolgend is gebroed, 
wordt aan de nestkasthouder een oorkonde uitgereikt. En bij de familie 
Admiraal was het dus zover. Wij, Harry Beentjes, Peter Ouwerkerk en ik, 
hebben op 6 januari met enige plechtigheid het aandenken uitgereikt. Het 
werd ook tijd, want de vorige keer dat we met een oorkonde op stap 
gingen was op 29 november 1999! Dat was toen bij Annet en Piet 
Zomerdijk in Bakkum. 
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Familie Admiraal met de oorkonde                              Foto: ? 

 

 
 
 
 
 
 
Wijzigingen Ledenbestand 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Mw. M. I. M. Boonman    Populierenlaan 47   1943 GE Beverwijk 
Mw. M. Olbers                  De Biender 8            1852 ED Heiloo 
Dhr. J. Wattel                   Pr. Irenelaan 9          1911 HT Uitgeest 
Dhr. R. Oosterlaar           Mr. Ludwigstraat 21  1901 PS Castricum 
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Waarnemingen in het Werkgebied 
Hanno Pet 

 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 oktober t/m 31 
december 2008. Het is gebaseerd op gegevens uit waarnemingen.nl. De 
soorten uit categorie zeer zeldzaam (4) en zeldzaam (3) zijn zondermeer 
opgenomen. Daarnaast zijn de soort uit de categorie vrij algemeen (2) die 
ook op de SOVON BSP lijst staan verwerkt. 
 
De soorten, uit de categorie vrij algemeen (2), die op deze manier niet in 
dit overzicht terecht zijn gekomen maar wel zijn waargenomen tussen 1 
oktober en 31 december 2008 zijn Parelduiker, Roodhalsfuut, Vaal 
Stormvogeltje, Jan-van-gent, Roerdomp, Wilde Zwaan, Zwarte Zee-Eend, 
Brilduiker, Grote Zaagbek, Blauwe Kiekendief, Havik, Patrijs, Zilverplevier, 
Kanoet, Drieteenstrandloper, Kleine Strandloper, Paarse Strandloper, 
Kemphaan, Houtsnip, Oeverloper, Kleine Jager, Grote Jager, 
Dwergmeeuw, Drieteenmeeuw, Grote Stern, Noordse Stern, Zwarte Stern, 
Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Ransuil, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, 
Boomleeuwerik, Waterpieper, Oeverpieper, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte 
Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Vuurgoudhaan, Baardman, 
Keep, Sijs, Grote Barmsijs, Kruisbek, Goudvink, en Appelvink. Op zich 
allemaal heel leuke waarnemingen, maar de Winterkoning is te klein om al 
die waarnemingen te verwerken. Om de waarnemingen van deze soorten 
op te zoeken, verwijs ik u graag naar http://www.waarneming.nl  
 
De beoordeelsoorten van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna (CDNA) zitten allemaal in categorie 3 of 4 en zijn dus allemaal 
opgenomen in dit overzicht, zie http://www.dutchbirding.nl. 
 
Van de volgende waarnemers zijn waarnemingen in dit overzicht verwerkt, 
Ad van lieshout = AvL, Arend de Jong = AdJ, Arnold Wijker = AW, Bart De 
Keersmaecker = BdKe, Bart Korf = BK, Bas van de Meulengraaf = BvdM, 
Bert Klees = BKl, Bram Ubels = BU, Cees Baart = CB, Chris van der Vliet 
= CvdV, CS Roselaar = CSR, Danny Bregman = DB, Dick Dekker = DD, 
Dick Groenendijk = DG, Eichhorn Rosemarie = ER, Ellen Tanger = ET, 
Eric Menkveld = EM, Ewoud de Groot = EdG, Excursies VWG Zaanstreek 
= VWGZstrk, F. v.d Bosch = FvdB, Fabian Meijer = FM, Frank in den 
Bosch = FidB, Gert Jan Versteeg = GJV, Hans Schekkerman = HSch, 
Harm Niesen = HN, Henk Bakkenes = HBa, Henk van der Leest = HvdL, 
Hielke Boomsma = HBoom, Hubert Kivit = HKi, Jaap Groenhof = JG, Jan 

http://www.waarneming.nl/
http://www.dutchbirding.nl/
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Zorgdrager = JZo, Johnny Valk = JV, Joke Huijser = JHu, Joost 
Heeremans = JHe, Joost Heeremans = JHe, Klapekstertelling 
Waarneming.nl = Klapekstertelling Waarneming.nl, Kris De Keersmaecker 
= KdK, Leo Heemskerk = LH, Levinus Jongmans = LJo, Lonnie Bregman = 
LBr, Luc Knijnsberg = LK, Maarten Immerzeel = MI, Maarten Zorgdrager = 
MZ, Marcel Haas = MHa, Marja Pruis en Rob Smit = MPeRS, Mark Res = 
MR, Mart van Zweeden = MvZ, Mary Markx = MMa, Noor Mather = NM, 
Onno Steendam = OSt, Paul Hof = PHof, Paul Linden = PLi, Paul Ruiters = 
PR, Peter van de berg = PvdB, Piet Veel = PVe, Rienk Slings = RS, Robert 
Stoker = RSt, Robin Vermylen = RVe, Ronald Slingerland = RSl, Ronald 
Sunnotel = RS, Sander Lagerveld = SL, Sjaak Conijn = SC, Ton Lakeman 
= TK, Vinkenbaan Castricum = VRSCAS, Vogelwerkgroep Midden 
Kennemerland = VWGMKL, Willem Olbers = WO, Willemijn Waij = WWa 
en Wouter Bosgra = WBos. 
 
Alle waarnemers worden hartelijk bedankt voor het invoeren van hun 
waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen niet in dit overzicht verwerkt. 
Vragen over http://www.waarneming.nl kunnen gesteld worden aan 
info@waarneming.nl of eventueel aan ondergetekenden. 
 
De statistieken: 

Jaar Maand Aantal 
Maanden 

Aantal 
waarn. 

Aantal 
waarnem. 
ingevoerd 

Aantal 
waarnem. in 
dit overzicht 

2005 16/05 - 15/08 3 34 88 88 

2005 16/08 - 15/11 3 42 172 172 

05-06 16/11 - 31/01 2,5 36 189 189 

2006 01/02 - 31/03 2 43 185 185 

2006 01/04 - 30/06 3 55 263 263 

2006 01/07 - 31/10 4 55 181 181 

06-07 01/11 - 31/01 3 48 222 222 

2007 01/02 – 15/04 2,5 53 258 258 

2007 16/04 – 15/07 3 56 213 213 

2007 16/07 – 15/10 3 47 193 193 

07-08 16/10 – 15/01 3 60 341 341 

2008 01/01 – 31/03 (Nog) geen overzicht gemaakt 

2008 01/04 – 30/06 3 65 857 (2 t/m 4) 143 

2008 01/07 – 30/09 3 48 784 (1 t/m 4) 109 (2 BSP, 3 en 4) 

2008 01/10 – 31/12 3 68 1042 (1 t/m 4) 160 (2 BSP, 3 en 4) 

 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar 
webmaster@vwgmidden-kennemerland.nl of bel me op 0251-679950. 

http://www.waarneming.nl/
mailto:info@waarneming.nl
mailto:webmaster@vwgmidden-kennemerland.nl
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Wilt u ook uw waarnemingen invoeren kijk dan op http://www.vwgmidden-
kennemerland.nl om bij de belangrijke onderdelen van 
http://www.waarneming.nl te komen voor wat betreft onze vogelwerkgroep. 
Of kijk direct op http://vwgmidden-kennemerland.waarneming.nl/index.php. 
 
Kuifaalscholver Leucocarbo aristotelis 
13-10 JHe 1 IJmuiden - Noordpier, druk wassend 
 
Grote Zilverreiger Casmerodius albus 
02-11 AW 1 NHD - Hoefijzermeer 
 
Casarca Tadorna ferruginea 
14-11 HvdL 1 Castricum (gemeente) 
19-11 LK 1 NHD Terrein Bakkum,  tussen 30 nijlganzen, de 
   vogel bevond zich rond 16.00 uur op het 
   braakliggend terrein op de hoek Kennemerstraatweg  
   en de Kapellaan net ten zuiden van Heiloo en ten  
   noorden van Limmen 
 
Grote Tafeleend Aythya valisineria 
21-10 GJV 1 NHD - Hoefijzermeer 
25-10 HSch 1 NHD – Hoefijzermeer, poetste uitgebreid. Opvallend:  
   nog steeds niet goed doorgeruid naar winterkleed,  
   met veel bruine veren in borst en vlekkerige flanken,  
   buik en (minder) rug. Vergelijk foto's rond zelfde  
   datum in voorgaande jaren, rui was toen eerder  
   klaar (m.n. 2005 en 2006; rui in 2007 lijkt ook al iets  
   later. Effect van veroudering? 
27-10 RVe 1 NHD – Hoefijzermeer, na een klein uurtje toonde hij  
   toch zijn snavel 
15-11 HBa 1 NHD - Hoefijzermeer 
16-11 HSch 1 NHD – Hoefijzermeer, nu grotendeels doorgeruid 
16-11 BKl 1 NHD – Hoefijzermeer, eindelijk eens goed zichtbaar  
   tussen de andere Tafeleenden 
17-11 AvL 1 NHD - Hoefijzermeer 
22-11 KdK 1 NHD – Hoefijzermeer, prachtig te zien op korte  
   afstand in gezelschap van Tafeleenden en  
   Kuifeenden. Medewaarnemers: Bart De  
   Keersmaecker en Jan Kelchtermans 
22-11 BdKe 1 NHD – Hoefijzermeer 

http://www.vwgmidden-kennemerland.nl/
http://www.vwgmidden-kennemerland.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://vwgmidden-kennemerland.waarneming.nl/index.php
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Witoogeend Aythya nyroca 
19-10 JG 1 NHD - Hoefijzermeer 
07-12 HBoom 1 NHD - Karpervijver, heel duidelijke heldere witte gat.      
   Zwom niet tussen de kuifeenden maar steeds apart 
 
IJseend Clangula hyemalis 
19-12 MR 1 Castricum - Stille strand en zee, tijdens zeetrek 
   tellen waargenomen, vogel vloog individueel richting  
   Zuid. Veelvuldig roepend. Viel telkens in. Verdween 
   later richting west 
21-12 WBos 1 NHD - Hoefijzermeer 
 
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 
04-10 MHa 1 Heiloo (gemeente) - veelvuldig biddend; duidelijk  
   witte staart met zwarte eindband gezien 
11-10 ET 1 Castricum - Geversduin   
18-10 MPeRS 1 NHD   
14-12 BK 1 Uitgeest (gemeente), duidelijk witte staart met  
   zwarte eindband en zeer smal bandje daarvóór 
19-12 PVe 1 Zuider Nollen 
 
Visarend Pandion haliaetus 
09-10 RS 1 Zuider Nollen, waarschijnlijk adult: borstband vrij  
   duidelijk afgetekend 
10-10 DD 1 Castricum - Vogelduin, gezien door Andre Dekker 
 
Smelleken Falco columbarius 
05-10 AdJ 1 Beverwijk (gemeente) 
10-11 RSt 1 Zuider Nollen 
 
Slechtvalk Falco peregrinus 
29-10 BK 1 Heiloo (gemeente)  
16-11 BK 1 Alkmaardermeer 
18-11 FidB 1 Heemskerk - Duingebied 
06-12 MPeRS 1 NHD Terrein Egmond 
06-12 CSR 1 IJmuiden - Haven, exemplaar VWG Alkmaar 
08-12 HSch 1 Castricum - Centrum 
12-12 HBoom 1 Uitgeest (gemeente), in luwte van rietkraag 
19-12 MR 1 Castricum - Plasjes N203 
24-12 JV 1 Uitgeest (gemeente) 
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Bokje Lymnocryptes minimus 
16-10 FM 1 Ringstation Castricum 
27-10 RVe 1 NHD - Infiltratiegebied 
13-11 AW 1 Zuider Nollen 
01-12 LK 1 NHD - Kijkscherm de Hoep 
27-12 MPeRS 1 NHD - Vogelkijkhut Winterkoning 
30-12 WO 1 NHD - Infiltratiegebied (NW), Hazenduin (102-507) 
 
Vorkstaartmeeuw Xema sabini 
03-10 MR 3 Castricum - Stille strand en zee, in totaal 7 maal een 
   juveniele Vorkstaartmeeuw foeragerend en rustig  
   Zuidwaards door de branding vliegend en soms 
   zittend,en ééntje ver weg op zee richting Noord  
   vliegend(niet door mij gezien overigens). Het zijn in  
   ieder geval 3 verschillende vogels geweest maar  
   kunnen er ook 4 of 5 geweest zijn,omdat we ze  
   alleen richting Zuid hebben zien vliegen. Wanneer  
   de vogels ter plaatse zouden zijn geweest was het  
   logisch geweest dat we ze ook richting Noord  
   hadden moeten zien vliegen. Het waren er  
   overigens in ieder 2 richting Zuid door de branding  
   omdat deze vlak achter elkaar vlogen! Mede-  
   waarnemer was overigens Hans Schekkerman 
04-10 EM 1 Castricum - Stille strand en zee 
04-10 HSch 1 Castricum - Stille strand en zee, op ca. 500 m. Nog 
   maar net licht, maar karakteristieke wit-bruin-zwart  
   driehoeken goed te zien 
04-10 DD 2 NHD – ter hoogte van paal 43, zwarte baan over de  
   vleugels donkere rug doorlopend naar nek en kop 
 
Velduil Asio flammeus 
09-10 BvdM 1 Castricum – Vogelduin, nabij sloot op paal 
02-11 HKi 1 Ringstation Castricum 
15-11 HBa 1 Zuider Nollen 
 
IJsvogel Alcedo atthis 
04-10 LBr 1 Uitgeest (gemeente), vloog zo laag, je zou het 
   ook ter plaatse kunnen noemen 
05-10 WWa 1 Uitgeesterbroekpolder, fourageren 
05-10 WWa 1 Uitgeesterbroekpolder, fouragerend 
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06-10 LH 1 Castricum (gemeente), hoog over de N203 
11-10 VWGZstrk 1 NHD - Hoefijzermeer 
11-10 DG 1 IJmuiden - Haven 
30-10 FidB 1 Heemskerk (gemeente) 
01-11 LBr 1 Heemskerk, over voetbalveld richting weiland 
06-11 FidB 1 NHD - Hoefijzermeer 
13-11 PHof 1 Bergen (NH.) (gemeente) 
13-11 PHof 1 Bergen (NH.) (gemeente) 
16-11 RS 1 Castricum - Plasjes N203 
22-11 RSt 1 Noordbroekpolder 
25-11 FidB 1 NHD Terrein Heemskerk 
27-11 NM 1 NHD - Karpervijver 
29-11 FidB 1 Heemskerk - Duingebied 
30-11 VWGMKL 1 Castricum - Plasjes N203 
01-12 OSt 1 Castricum (gemeente) 
02-12 OSt 1 Castricum (gemeente), vloog langs 
04-12 FidB 1 NHD Terrein Heemskerk 
07-12 FidB 1 NHD - Hoefijzermeer 
07-12 FidB 1 NHD Terrein Heemskerk 
09-12 HBoom 1 NHD - Karpervijver 
20-12 CB 1 Bergen (NH.) (gemeente), de IJsvogel bezoekt 
   vanaf begin augustus dagelijks de poel om hier 
   te fourageren 
22-12 HBoom 1 Castricum - Plasjes N203 
24-12 HBoom 1 NHD – Karpervijver, A.D.O.'20 terrein 
24-12 MMa 1 Heemskerk, waarnemer: C. Hensen 
25-12 LH 1 Castricum, leuk te zien vanaf de Helmkade 
25-12 JHe 1 Heemskerk 
26-12 LH 1 Castricum, IJsvogel zat in de takken/bomen die 
   over het water hangen. (zie pijl) Te zien van af  
   de Helmkade (Castricum) 
28-12 FidB 1 Beverwijk (gemeente) 
28-12 DB 1 Uitgeest (gemeente) 
31-12 FidB 1 Beverwijk (gemeente) 
 
Grote Pieper Anthus richardi 
15-10 FM 1 Ringstation Castricum 
15-10 BU 1 Ringstation Castricum, enkele minuten ter plaatse bij 
   de ringbaan, vaak roepend maar helaas liet ie zich  
   steeds net niet vangen 
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Pestvogel Bombycilla garrulus 
02-11 MR 2 Castricum - Plasjes N203 
08-11 HSch 3 Castricum (gemeente) 
 
Beflijster Turdus torquatus 
18-10 MvZ 1 NHD, Limmerweg in een groep Nijlganzen 
 
Sperwergrasmus Sylvia nisoria 
13-10 LK 1 Ringstation Castricum 
 
Bladkoning Phylloscopus inornatus 
07-10 LK 7 Ringstation Castricum"nieuw dagrecord 
10-10 VRSCAS 7 Ringstation Castricum 
13-10 MR 1 NHD - Infiltratiegebied 
13-10 LK 6 Ringstation Castricum 
14-10 FM 1 Ringstation Castricum, terugvangst 
14-10 FM 1 Ringstation Castricum, nieuw 
14-10 BU 2 Ringstation Castricum, waarvan één  
   terugvangst van de dag ervoor 
22-10 VRSCAS 7 Ringstation Castricum, op de zelfde plek waar  
   vorig jaar een Kortteenleeuwerik te zien was 
22-10 LK 7 Ringstation Castricum 
23-10 MR 1 Zweefvliegveld, vogel was kort fraai in het  
   zonnetje te zien maar wel vliegerig, éénmaal  
   roepje gehoord aan de Noordkant van het  
   Zweefvliegveld 
23-10 VRSCAS 5 Ringstation Castricum 
25-10 VRSCAS 3 Ringstation Castricum 
08-11 AW 1 Zuider Nollen 
 
Klapekster Lanius excubitor 
04-10 DD 1 NHD - Doornvlak, Andre Dekker zag hem vrijdag 
   zitten vlak bij de hut, ook zaten er 10  
   Roodborsttapuiten te baden 
07-10 AdJ 1 Castricum - Strand / Noordzee 
08-10 FidB 1 NHD - Doornvlak 
09-10 HN 1 NHD - Doornvlak 
11-10 ET 1 NHD – Infiltratiegebied 
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11-10 VWGMKL 1 NHD – Infiltratiegebied, Klapekster ging in  
   gevecht met twee Kraaien deze moesten het  
   onderspit delven en werden verdreven 
11-10 SC 1 NHD - Vogelkijkhut Winterkoning 
11-10 VWGZstrk 1 NHD - Hoefijzermeer 
12-10 TK 1 NHD - Doornvlak 
12-10 WO 1 NHD - Doornvlak, pijl staat goed omschrijving 
   Melkvlak 
14-10 FidB 1 NHD - Infiltratiegebied (NW), Hazenduin 
   (102-507) 
14-10 FidB 1 NHD - Doornvlak 
17-10 ER 1 NHD - Doornvlak, zittend op struik (Meidoorn?)  
   aan overkant meertje, later in top struik 
18-10 MvZ 1 NHD – Doornvlak, net oost van Wei v Brasser 
19-10 PR 1 Zuider Nollen 
30-10 FidB 1 NHD - Doornvlak 
30-10 JHu 1 NHD - Doornvlak 
02-11 MR 1 Zuider Nollen 
02-11 LJo 1 NHD - Kijkscherm de Hoep, op balustrade  
   gashouder Corus 
11-11 AdJ 1 NHD - Doornvlak 
17-11 WO 1 NHD 
18-11 AdJ 1 NHD - Doornvlak 
22-11 LK 1 NHD - Kijkscherm de Hoep op het melkvlak 
24-11 BKl 1 NHD Terrein Bakkum. Zat op top meidoornstruik 
28-11 FidB 1 NHD - Hoefijzermeer 
29-11 PLi 1 Heemskerk - Duingebied 
30-11 PLi 1 NHD - Infiltratiegebied 
30-11 PLi 2 Zweefvliegveld 
30-11 FvdB 1 NHD - Kijkscherm de Hoep 
01-12 LK 1 NHD Terrein Bakkum, op het Melkvlak 
02-12 AdJ 1 NHD - Kijkscherm de Hoep 
02-12 AdJ 1 NHD - Doornvlak 
07-12 RS 1 NHD – Doornvlak, dappere vogel te midden van 
   alle mountain bikers, joggers en wandelaars. 
07-12 RSl 1 Zweefvliegveld 
07-12 WO 1 NHD Terrein Bakkum 
07-12 MR 1 Zuider Nollen 
09-12 FidB 1 NHD – Hoefijzermeer 
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09-12 AdJ 1 Ringstation Castricum, gegraven poel in  
   natuurterrein met ijsvogelwand 
15-12 SL 1 NHD Terrein Bakkum 
15-12 EdG 1 NHD Terrein Bakkum 
15-12 BK 1 NHD - De Mient 
15-12 BK 1 NHD Terrein Bakkum 
19-12 PvdB 1 NHD Terrein Egmond 
20-12  8 NHD, optelsom van het hele duinreservaat 
   Klapekstertelling Waarneming.nl 
22-12 LK 1 NHD - Kijkscherm de Hoep 
22-12 JHe 1 Zweefvliegveld 
23-12 JHe 1 Zweefvliegveld 
26-12 MZ 1 Zweefvliegveld 
30-12 CvdV 1 NHD Terrein Castricum 
 
Witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni 
23-11 LK    1 Ringstation Castricum, door meerdere ringers 
   gedetermineerd en bij terugvangst op een  
   waarschijnlijk zekere witstuit beoordeeld.  
   Determinatie kenmerken o.a kleinere snavel,  
   langere staart, geen gevlekte onderstaart, lichte  
   kleur en uiteraard vrij witte stuit. Wordt nog  
   ingediend bij CDNA 
23-11 VRSCAS    1 Ringstation Castricum, meningen verdeeld en  
   dus niet zeker. Wordt wel ingediend bij CDNA 
 
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis 
11-11 AdJ  2    NHD – Doornvlak, paartje 
17-11 JHu  6    Zuider Nollen 
21-11 BKl  1    Zuider Nollen, niet schuw, stormachtig weer, zat 
         niet stil waardoor moeilijk te fotograferen 
22-11 MR  1    Zuider Nollen 
22-11 MI  3    IJmuiden - Forteiland 
22-11 MI 3 IJmuiden - Forteiland 
25-12 MZ 3 IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 
25-12 JZo 3 IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 
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Lezingen & Excursies  –  2de kwartaal 2009 
 

Commissie Lezingen & Excursies 
 

NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers 
voor de lezingen in ‘de Hoep’; vol is vol! 

Dinsdag 14 april : Algemene Ledenvergadering 
PWN bezoekerscentrum “de Hoep”; 
aanvang 19.30 uur (let op: eerder dan normaal) 
Na pauze: discussie over Ganzenproblematiek 
Zie hiertoe ook bijlage in de Winterkoning. 

Zaterdag 18 april: exc. De Woude 
Excursieleider: Dick Broersen. 
Vertrek station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 13 uur. 

Dinsdag 21 april: Nachtegalenexcursie, Wimmenummer Duinen 
Stevige wandeling. Excursieleider: Luc Knijnsberg. 
Vertrek: parkeerplaats Nachtegalenpad, Egmond a/d Hoef;  
19.00 uur tot ca. 21.00 uur. 

Vrijdag 24 april - zondag 26 april: weekendexc. ‘Omgeving Salland’ 
Excursieleider: Huub Huneker 
Inschrijving is gesloten. Deelnemers krijgen 
persoonlijk bericht. 

Zondag 3 mei: exc. Zwanenwater 
Excursieleider: Dick Dekker 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 14.30 uur 

Zaterdag 16 mei: dagexcursie Texel 
Excursieleider: Huub Huneker 
Fietshuur op Texel 
Vertrek station Castricum: 6.15 uur; tot ca. 20.15 uur 

Zaterdag 13 juni: exc. ‘Purperreigers in de Zouweboezem’ 
(omgeving Ameide) 
Excursieleider: Huub Huneker 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 15.00 uur 
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Noteer ook deze (voorlopige) data (2009) alvast in uw 
agenda: 

 

Zo. 16 aug Dagexcursie Zuid-West Friesland 

Za. 5 sep Dagexcursie ‘Punt Noord-Holland, Balgzand’ 

Zo. 27 sep Excursie Zuidpier en Kennemermeer 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 15 km van Africa ! (Tarifa, 9/2008)                  Foto: onbekend 

 


