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Uit de bestuursvergadering van 18 januari 2010 
Henk van der Leest 

 
 
In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur zich uitgesproken 
tegen uilen- en roofvogelshows. Er zijn veel argumenten tegen het 
organiseren van uilen- en roofvogelshows. Henk van der Leest heeft die 
weergegeven in ingezonden brieven aan de locale weekbladen en in een 
artikel in de Winterkoning van januari 2010. Een samenvatting daarvan 
wordt binnenkort door het bestuur aan U voorgelegd op de algemene 
ledenvergadering van april als het Vogelwerkgroep standpunt in deze. 
  
Naar aanleiding van enkele recente gevallen heeft het bestuur een 
aanbeveling geformuleerd voor (bestuurs)leden hoe naar buiten te treden, 
namens de vogelwerkgroep of op persoonlijke titel. De aanbeveling luidt 
als volgt: 
 
- in geval van twijfel altijd op eigen naam 
- als vermelding van het lidmaatschap van de Vogelwerkgroep toegevoeg-
de waarde heeft in relatie tot het onderwerp, dan met vermelding van het 
lidmaatschap met daarbij de toevoeging “op persoonlijke titel” 
- wanneer afstemming heeft plaatsgevonden binnen, of met het bestuur, 
dan namens het bestuur of de vereniging. 
Over onderwerpen waarover het bestuur namens de vereniging een 
standpunt heeft bepaald, kan worden gereageerd namens het bestuur of 
de vereniging. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in het geval van 
voorgestelde regulering van ganzen, of uilen- en roofvogelshows. 
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Jaarverslag 2009 van de Kerk- en Steenuilenwerkgroep 
 

Henk Eenhoorn 
 

Kerkuilen  
 
2009 was in onze omgeving geen goed muizenjaar en dat heeft directe 
gevolgen voor de broedresultaten van Kerkuilen. 
 
In 2008 waren we te laat bij een broedgeval in Limmen omdat we daar 
eerder een eendenei in de kast hadden gevonden en dachten: “dat wordt 
niets met de Kerkuil!”  Veel later vlogen er toch jonge Kerkuilen rond. Maar 
dit jaar waren we er natuurlijk wel op tijd bij: 4 gezonde jongen die op 
moment van ringen (27 juni) 342, 366, 384 en 411  gram wogen en dus 
volgens de tabellen respectievelijk 45, 49, 52 en 53 dagen oud waren. Het 
oudste jong werd in december dood bij de kast aangetroffen. De nestkast 
hebben we in 1999 in de boet geplaatst en er is in 2008 voor het eerst in 
gebroed! Dus als je maar geduld hebt ... 
 
Ons tweede broedgeval was als vanouds in Heemskerk. Hier werd voor de 
7e maal gebroed, in 7 jaar. Ook hier ringden we op 27 juni en wel 5 jongen. 
Ze wogen toen 208,  357, 361, 373 en 401 gram; dat hield in dat ze toen 
resp. 22, 37, 39, 42 en 54 dagen oud waren. Wel 50 toeschouwers 
bekeken de werkzaamheden van onze vaste ringer Luc Smit uit 
Middenmeer. We hadden de nestkasthouder dit jaar een oorkonde 
uitgereikt in verband met 5 jaar achtereen succesvolle broedgevallen in 
zijn boet. 
 
In de laatste week van september werd een jonge Kerkuil ontdekt onder de 
auto van de pater van de RK-kerk in Velsen-Noord; de vogel werd door de 
dierenambulance naar de Vogelopvang in Krommenie gebracht. Het jong 
was mager en 4 a 5 weken oud, zij zal in het voorjaar 2010 losgelaten 
worden. Achteraf bleek dat er gebroed was boven in de kerk waar een pan 
op het dak verschoven was; de plek was door ons niet te bereiken: later 
vloog er een jong uit.  
 
In het gebied van onze vogelwerkgroep waren dit jaar 3 broedgevallen en 
er vlogen 11 jonge vogels uit – het vorig jaar 4 broedgevallen en 13 
uitgevlogen Kerkuilen; in ons noordelijk gebied waren 6 broedgevallen en 
daar vlogen 19  Kerkuilen uit. 
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In Bakkum waar jaren achtereen is gebroed, was wel een paartje aanwezig  
maar er werd niet gebroed. Solitaire Kerkuilen werden langdurig gezien bij 
de Hollaan en de Polderdijk in Castricum. 
 
Diverse van onze geringde Kerkuilen zijn elders dood terug gevonden: 
1 exemplaar die geringd was in 2008 in Heemskerk werd gevonden in 
Krabbedam: afstand 24 km, na 373 dagen. 
1 geringd in 2008 in Heemskerk, gevonden in Beverwijk. 
1 geringd in 2008 in Bakkum, gevonden in Heiloo. 
1 geringd in 2009 in Heemskerk, gevonden in Wijde Wormer. 
 
In Heiloo waar  een nestkast van onze werkgroep hangt bij een boer aan 
de Westerweg, hadden we een tweede en een derde broedsel met resp. 3, 
3 en 2 uitgevlogen jongen. Dit is wel heel bijzonder ! 
 
 
Steenuilen  
 
Er is dit jaar niet gebroed in onze nestkasten en er zijn geen Steenuilen 
gezien. De dichtstbijzijnde vogels zijn gesignaleerd in Egmond-Binnen. 
Ook in ons noordelijker gebied hebben geen Steenuilen in kasten van ons 
gebroed. 
 
 
Algemeen 
 
Harry Beentjes heeft na vele jaren onze werkgroep verlaten; zijn plaats is 
ingenomen door Bert Daudeij uit Heiloo. Overige leden van de werkgroep 
zijn: Henk Eenhoorn (coördinator) en Piet Zomerdijk uit Castricum, Lauri 
Karels uit Limmen, Peter Ouwerkerk uit Uitgeest en Giel van der Pluijm uit 
Bergen. 
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Jaarverslag vinkenbaan Castricum: 2009 deel 1  
 

Luc Knijnsberg 
 
 
Januari 
Jan Visser beet de spits af op de 1ste met slechts één vogel, maar wel een 
leuke, het was namelijk een Putter. Op de 2de besloot Arnold te gaan 
meeuwen. Meeuwen lukt in de winter goed met strenge vorst of sneeuw, 
het vroor deze dag dan ook flink. Hij ving maar liefst 36 Stormmeeuwen; 
leuk was een terugvangst van een Stormmeeuw die 17 jaar terug al een 
ring gekregen had op de Vinkenbaan Castricum - hoezo plaatstrouw?! 
 
De 3de werd er ook gevangen met als opbrengst 10 vogels waaronder een 
Ekster en een Houtsnip. Het bleef lekker door vriezen dus de vorsttrek 
kwam aardig op gang met op de 6de een Wulp en op de 7de een Zwarte 
Ruiter. Tevens op de 6de nog een klappie meeuwen waaronder 25 
Stormmeeuwen en 3 Kokmeeuwen. De 9de weer 3 steltlopers in de vorm 
van een Kievit, een Watersnip en wederom een Houtsnip. Op de 10de 
sloeg Arnold nog 2 klappies meeuwen met maar liefst 45 Stormmeeuwen, 
18 Kokmeeuwen en 3 Zilvermeeuwen. Op de 11de ook een leuke vangst in 
de vorm van een Blauwe Reiger, en Richard had wel een erg leuk klappie 
Stormmeeuwen in de middag: het waren namelijk 45 ongeringde 
Stormmeeuwen en 18 Kokmeeuwen - tussen de Stormmeeuwen zaten wat 
geringde waaronder een eigen terugvangst uit 1992, één met een andere 
Nederlandse ring, en buitenlanders - een Noor, een Fin, een Zweed en 
een Deen! 
 
Na de 11de was het over met de vorst en dus ook met de leuke vangsten. 
Toch ving Guido op de 26ste nog 2 Eksters waarvan 1 terugvangst uit 1996. 
Vanaf de 31ste begon het nog even te vriezen en te sneeuwen en konden 
we nog 28 Kramsvogels van een ring voorzien. Eigenlijk best een leuk 
maandje zo, er zijn slechtere januari’s geweest! 
 
Leuke waarnemingen in januari: 
De 10de zag Arnold een Rode wouw overvliegen. Verder was er af en toe 
een Klapekster ter plaatse. 
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Februari 
Begin februari was er kou en sneeuw dus zetten de Kramsvogels nog even 
door. De 1ste ving Arnold er 84 en 1 met een Noorse ring. Gevolgd door 79 
stuks op de 4de. Daarna waren de vangsten over tot de 21ste ; toen werd de 
eerste Bonte Strandloper weer van een ring voorzien. Daarna werd er in 
februari niet meer gevangen. 
 
Leuke waarnemingen in februari: 
Alleen de overwinterende Klapekster werd gezien op de 21ste. 
 
 
Maart 
Maart gaf niet veel spektakel. Wel werden er op verschillende vangdagen 
wat Bonte Strandlopers van een ring voorzien. Totaal aantal Bontjes voor 
maart was dan ook 23 stuks; met de beste dag op de 16de met 7 stuks. De 
eerste Witte Kwikstaart werd op de 13de geringd, ook een echte 
maartsoort, al zijn ze lastig te vangen de laatste jaren. Wat ook echte 
maartsoorten zijn, zijn Goudhaan (24) en Vuurgoudhaan (5). En uiteraard 
komen in maart de eerste Tjiffen weer terug uit het warme zuiden, met de 
eerste 2 op de 17de.  Leuk was de vangst van een Bontbekplevier op de 
21ste. Daarmee was het eigenlijk allemaal wel weer gezegd wat maart 
betreft. 
 
Leuke waarnemingen in maart: 
Vanaf de 21ste werd weer de eerste zingende Blauwborst gehoord. De 
eerste Boerenzwaluw vloog over de baan op de 28ste. 
 

 

April 
April, het echte voorjaar kan weer beginnen ! Arnold ving op de 1ste  met 
o.a. een Glanskop, een Kievit, een Tapuit en een Witte Kwik, niet slecht! 
Op de 2de hing weer de eerste Fitis in de netten. De 6de begon het voorjaar 
echt met maar liefst 9 Fitissen en een Kleine Plevier. De nacht van de 6de 
op de 7de besloot Richard maar weer ’s te gaan rallen. Opbrengst deze 
nacht: 3 Porseleinhoentjes en 2 Waterrallen. Verder op de 7de maar liefst 3 
Beflijsters! Hij zag er 3, hij ving er 3! De nacht van de 9de op de 10de 
probeerde Jan ook Porseleinhoentjes te vangen en ja hoor, hij ving er 
slechts 1. De nacht erna probeerde Richard weer te rallen en ja hij ving 
maar liefst 6 Porseleinhoentjes. De 11de was zo wie zo een erg leuke dag 
met 39 vogels waaronder: 14 Fitissen, 3 Kleine Plevieren en als toetje een 
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Koekoek. Daarna duurde het tot de 23ste dat de eerste Rosse Grutto’s 
(onze specialiteit!) weer werden gevangen: 7 vogels kregen die dag weer 
kleurringen en gewone ringen om. Het kleurringen is onderdeel van een 
project in samenwerking met Theunis Piersma die de vogels kleurringt 
rondom de Wadden. Leuk van kleurringen is dat het de terugmeldingskans 
behoorlijk bevordert; zo kregen we al eerder gekleurringde vogels 
teruggemeld uit Nederland maar ook 2 uit Namibië! Daarna vingen we er 
nog 1 op de 26ste. En vervolgens weer 7 op de 29ste. En als afsluiter van 
april nog eens 4 op de 30ste. Verder eigenlijk geen noemenswaardigheden 
in april. 
 
 

 
 
Kleine Plevier                                                                             Foto: Luc Knijnsberg 
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Leuke waarnemingen in april: 
Regelmatig werden er Kleine Plevieren gezien, wat waarschijnlijk te maken 
had met de vele zandige oevers door de vele werkzaamheden in het 
infiltratiegebied. Af en toe een doortrekkende Beflijster. Een Appelvink 
vloog in de ochtendschemer uit een bosje naast een mistnet bij de hut, 
later zat de vogel in het bosje bij de hoge mistnetten, maar hij werd helaas 
niet gevangen. Op de 29ste zag Hans een Paapje nabij de baan. 
Gedurende de hele maand werd regelmatig een Roerdomp gezien. 
 
Mei  
Mei is de tijd dat de Kwartels doortrekken, zo ook op de 1ste .Deze nacht 
ving Richard de eerste 3 Kwartels. Verder kwamen er op de 1ste 3 Rosse 
Grutto’s overvliegen die alle 3 werden gevangen en van ringen konden 
worden voorzien. De 2de was een betere dag voor Rosse Grutto’s - deze 
dag werden er 27 geringd. Op de 3de werden er nog eens 10 gevangen. In 
de avond van de 3de werd een Krakeend gevangen. Krakeenden reageren 
zeer goed op geluid in het voorjaar! Jammer genoeg worden er maar 
weinig gezien in deze tijd. Op de 4de werden er 9 Rosse Grutto’s gevangen 
en de eerste Groenpootruiter landde weer tussen de netten. 
Bevrijdingsdag was ook niet echt slecht, met 18 Rosse Grutto’s en de 
eerste Zilverplevier van het seizoen. De dag erna op de 6de werd de eerste 
Kanoet weer gevangen. Op de 7de werd er een Bonte Strandloper 
gevangen. Bontjes trekken door in twee periodes, de Scandinavische 
trekken door van half februari tot ongeveer eind maart, terwijl de 
Siberische pas in mei tot begin juni doortrekken.  
 
Zaterdag de 9de was een leuke steltendag met vangsten van: 1 Kanoet, 1 
Rosse Grutto, 1 Scholekster, 2 Steenlopers en 2 Zilverplevieren, niet 
slecht! De 10de geen steltlopers maar wel een Grauwe Vliegenvanger in 
een mistnet. Op de 11de werden slechts 3 vogels gevangen: 1 Grasmus, 1 
eigen terugvangst van een Kleine Plevier uit 2008, en een Grasmus met 
een Franse ring. Op de 15de geen Grauwe maar een Bonte Vliegenvanger 
en in de avond ving Richard 4 Zilverplevieren en een pull Grauwe Gans 
(met de hand weliswaar). 
 
In de avond van de 16de werden er nog 2 Steenlopers van een ring 
voorzien. Avondvangen kan qua steltlopers best leuk zijn! De 17de werd er 
een Huiszwaluw gevangen, een soort die we lang niet elk jaar vangen. De 
19de hing er een Koekoek in de netten. In de nacht van de 20ste op de 21ste 
besloot Jan te gaan kwartelen met goed resultaat 6 stuks, 4 haantjes en 2 
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hennetjes. Op de 23ste werd er weer een Kanoet gevangen. De nacht van 
de 23ste werd er tijdens het kwartelen slechts 1 Kwartel gevangen, Tja het 
kan verkeren! De 24ste werden er 2 Kieviten in een slag gevangen en werd 
er een eigen Bosrietzanger met een ring uit 2004 teruggevangen, ruim 5 
jaar oud dus. André werkte aan de kwaliteit op de 25ste met een Paapje en 
een Spotvogel. Tot slot op de 30ste werd er nogmaals een Kleine Plevier 
gevangen. Al met al een leuke maand met veel leuke vangsten, geen 
echte knallers maar toch! 
 
Leuke waarnemingen in mei: 
Veel leuke waarnemingen deze maand, waarvan vele doortrekkende 
steltlopers. Op de 1ste vlogen er 2 Kluten over de baan. Een Zwarte Wouw 
vloog over de baan op de 9de. Op de 10de een groep van 5 Kraanvogels 
naar noord. De 13de was er een adulte Zeearend die zich een paar keer liet 
zien bij de baan. Op de 17de vlogen er gezellig 2 Zilverreigers naar zuid, 
een Kleine en een Grote. Ten slotte op de 29ste vloog er een Zomertortel 
naar noord, wat worden ze zeldzaam in het duin! 
 

 
 

Zwarte Ruiter                                                                            Foto: Luc Knijnsberg 
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Juni 
In juni staat het vangen met mistnetten op een laag pitje vanwege de 
broedtijd. Een groot deel van de netten worden dan ook eind mei binnen 
gehaald. Er wordt wel gevangen met de slagnetten. In juni begint de 
terugtrek van steltlopers als Witgat en Zwarte Ruiter. Deze steltlopers zijn 
in juni altijd adult en voor hun zit de voortplanting er op en vertrekken ze al 
weer richting het warme zuiden. Op de 6de werden de eerste 4 Zwarte 
Ruiters gezien maar helaas niet gevangen. Op de 7de kwamen de eerste 
Witgatten door en de eerste werd weer van een ring voorzien. Ook deze 
dag ontsnapte er een Turkse Tortel uit een mistnet. Deze soort wordt af en 
toe gezien bij de baan maar vangen is toch echt vers twee! De soort is in 
de geschiedenis slechts 2 keer gevangen; op 8 oktober 1973 en 2 
september 1981. Dus het wordt wel weer hoog tijd voor een vangst! Op de 
9de volop doortrek van Witgatten er werden er dan ook 8 gevangen en ook 
een mooie Zwarte Ruiter. De 13de werd er nog een zeer late Zilverplevier 
gevangen. Deze vogel vloog nog naar het noorden of hij of zij nog aan 
broeden toekomt? De 14de hing er een Kleine Bonte Specht in een misnet, 
toch ook niet echt een dagelijkse soort. De 16de werd er wederom een 
Zwarte Ruiter van een ring voorzien. De 21ste was een echte spechtendag 
met 4 Grote Bonte Spechten en 1 Kleine Bonte Specht. Ook op deze dag 
een Kleine Plevier. Feest was het op de 23ste met een nieuwe baansoort! 
Al jaren op gehoopt en nu toch eindelijk gevangen, een heuse Boomklever! 
Het feestje ging deze dag nog even door met een Kleine Plevier, een 
Tureluur en een Zwarte Ruiter. De 26ste ook leuk met een Bosruiter, een 
Tureluur, een Groenpootruiter en 8 Witgatten. De 27ste weer 2 Kleine 
Plevieren, wat een jaar voor deze soort! Tenslotte op de 30ste hing de 
eerste IJsvogel weer in een misnet dat vakkundig boven een kanaal was 
neergezet. 
 
Leuke waarnemingen in juni: 
Op de 14de vloog er een Kwak over de baan. De 21ste werd er een 
roepende Kwartel nabij de baan gehoord. De 26ste vlogen er 4 Kemphanen 
tussen de vele andere steltlopers die dag. De 28ste vlogen er weer 7 
Kemphanen samen met 2 Grutto’s over de baan. Op de 30ste hing de 
eerste Julikever in een mistnet. Dit is een grote bladetende kever die, zoals 
de naam al zegt, in juli rondvliegt en vooral in de duinen voorkomt. 
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Boomklever                                                                       Foto: Luc Knijnsberg 
 

  
 
Deel 2 van het 2009 Vinkenbaan verslag - juli tot en met december - 
verschijnt in de volgende Winterkoning. 
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Leuke terugmeldingen Vinkenbaan 
Arnold Wijker 

 
 
 
 
 
Vermeld worden: soort, ringdatum, terugdatum. 
 
Betekenis letters:  
C=Castricum, D=dood, S=geschoten, V=vangst, A=afgelezen, P=pullus 
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Huis- tuin- en keukenvogelen 

Huub Huneker 
 

Precies weet ik het niet meer: het starten van een huislijst. In mijn geval is 
het, denk ik, begonnen bij het zien van een tweede of derde niet zo 
algemene vogelsoort. Met huislijst kan ik beter zeggen: adreslijst. Als 
onderdeel van mijn adres hoort een tuin van 30m diep, waar ik graag en 
veel in vertoef en van waar ik veel vogels zie en hoor. De vogelsoorten die 
ik waarneem noteer ik. Gewoon, omdat ik dat leuk vind. Lijstjes maken, wie 
doet dat niet? 
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Wie “in het vogelen is”, vogelt altijd. En dat kan zo nu en dan heel vreemd, 
verrassend, opzienbarend, soms asociaal zijn of lijken. In gesprek zijnde 
met de buren kan het voorkomen, dat je midden in dat gesprek plotseling 
“Kolganzen” roept, omdat die nu eenmaal op dat moment roepend 
overvliegen. Nieuwe buren kijken je heel vreemd aan. “Nou, die moeten er 
maar aan wennen”, want ik kan het niet nalaten om te doen. Heel impulsief 
en puur is het gewoon. En oude buren zijn er al lang aan gewend. Maar er 
zijn in dit geval, wat mij betreft wel grenzen. Als het gesprek of onderwerp 
serieus of ernstig is, dan reageer ik niet, al vliegt er een roepende 
Pestvogel over. Horen doe ik hem wel, maar ik onderdruk een verdere 
reactie. 
 
Kunnen vogelaars eigenlijk wel ontspannen op hun terras zitten of in de 
tuin werkzaam zijn? Neen, dat kunnen zij niet. Altijd staan die zintuigen op 
scherp: “wat roept daar? “, “wat is die stip in de verte?” en “waarom wordt 
er gealarmeerd?”. “Wat is die formatie vogels in de verte?” en “wat 
beweegt daar nou in die boom of die struik”? 
 
En niet te vergeten: de verrekijker binnen handbereik! Die wordt als eerste 
op de tuintafel gezet, daarna pas drank, etenswaar, krant of boek. “Is er op 
het terras een gesprek met de vogelaar mogelijk”? “Jazeker!, maar het 
bezoek wordt direct bij aankomst gemeld dat het bijvoorbeeld 
zuidoostenwind is met goede kans op zeldzaamheden (mei/augustus met 
Rode Wouw, Zwarte Ooievaar of Roodpootvalk). Daarna wordt pas 
gevraagd of men iets wil drinken. 
 
De keren dat de kijker NIET binnen handbereik is, wordt meer dan eens 
bestraft. Bij het horen of zien van “iets” wordt pijnlijk geconstateerd dat de 
kijker NOG BINNEN ligt! Een stressvolle sprint naar binnen levert even 
later een waarneming op met deinende borstkas, het niet goed stil kunnen 
houden van de kijker, begeleid door een binnensmonds “verdomme”!, 
vergezeld door het voornemen de volgende keer die verrekijker wel mee 
naar buiten te nemen. Doe je dat niet dan kost het je gewoon soorten! 
 
De maatstaf die ik voor mijn adres hanteer is veelomvattend: vogelsoorten 
die ik zie vanuit mijn keuken, steeg, tuin en dakgoot en vanaf terras, ladder 
en nok van het dak. Je moet dat ruim zien. 
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Mijn lijst bestaat op dit moment (15-02-2010) uit 101 soorten en enkele 
daarvan volgen hier op avifaunistische volgorde. 
 
Na een ochtend bramenplukken in de duinen op 4-9-2000 zat ik thuis 
samen met m’n plukker op het terras met een “koppie” te genieten van een 
volle emmer. “Zuidoostenwind” memoreerde ik, “goede wind voor Ooievaar 
of Zwarte Ooievaar”. En nog geen tien minuten later zeilde en cirkelde er 
een juveniele Zwarte Ooievaar voor en boven ons! 
 
Op de platte daken van het Heemskerkse bedrijventerrein De Houtwegen 
broeden Stormmeeuwen, wat Zilvermeeuwen en een enkele Scholekster*. 
De meeuwen staan garant voor alarmgeroep als er door hen een breed-
vleugelige zeiler (ooievaar of roofvogel) gesignaleerd wordt. Op 30-4-2007 
deden ze dat voor een Visarend. De broedende meeuwen zijn kennelijk 
standvogel want op 7-12-2007 alarmeerden zij en keek ik, met deinende 
borstkas, naar een rustig opschroevende, zeilende en cirkelende Zeearend 
recht over m’n huis! 
 
Op 14-10-1994, toen er nog geen meeuwen broedden, ontdekte ik een 
“stip” die tot Ruigpootbuizerd werd omgezet. Met die meeuwen ben ik heel 
blij: ten eerste verwonder ik mij over het aanpassingsvermogen van deze 
vogels (ooit broedden zij in de duinen en zijn door de aanwezigheid van 
vooral vossen op met kiezels bedekte daken gaan broeden) en ten tweede 
is er het feit dat ze op 29-3-1997 en 24-4-2005 alarmeerden op een 
Slechtvalk en op 14-11-2008 op een Havik. 
 
In de strenge winter van februari 1985 deed zich het fenomeen “koudetrek” 
voor: plotseling door vorst of sneeuw van hun voedsel afgesneden, deed 
veel vogels besluiten massaal naar het zuiden te vliegen. Brandganzen, 
Kolganzen, Smienten, Wintertalingen, Watersnippen, Goudplevieren, 
Kieviten, Wulpen en Veldleeuweriken vlogen in groepen en slierten over 
mijn huis. Houtsnip in de tuin! Nagenoeg elke winter heb ik wel één of 
enkele Witgatten overvliegend en op 11-11-1994 een Zwarte Ruiter naar 
zuid. Regenwulpen vliegen jaarlijks in april naar noord en in juli en 
augustus naar zuid. Waar vliegen ze heen? Mooi geluid! Gevolgd door de 
constatering dat er voor hen weer een broedseizoen op zit. 
 
Op een warme en drukkende 17de juli 2004 foerageerden er boven me 
tientallen Kokmeeuwen en een Zwartkopmeeuw op uitvliegende mieren. 
Een juveniele Koekoek zat zich in augustus meerdere dagen te goed te 
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doen aan de rupsen van Koolwitjes die op de koolplanten van de buurman 
zaten. Twee achtereenvolgende jaren had ik bovenin de op het noorden 
gerichte steegmuur Gierzwaluwen als broedvogel. Welke vogelaar droomt 
daar niet van! Vrijwel jaarlijks ook hoor en zie ik een Grote Gele 
Kwikstaart. Op 15-12-1995 zat er een exemplaar op de nok van het huis 
van de buren; in 2008 op mijn nok. Een pestvogel vloog op 26-12-2006 
laag over en op 23-9-1994 had ik vier Zwarte Mezen in de tuin en op 6-7-
2003 heel even een Kuifmees. Op 14-9-2003, ook heel even, in de grote 
Abeel, een luid roepende Boomklever. 
 
Wie er ruimte voor heeft, plant een Els in de tuin! Een gewone, sterke, 
autochtone boomsoort die geheid Sijzen, Barmsijzen en Putter zal 
opleveren. Niet elk jaar eten ze van de proppen, in november zijn er de 
eerste Sijzen en met wat geluk ook in de maanden daarop. Zeer 
verrassend was een volop zingende Europese Kanarie op 8-4-1990 in een 
lage lijsterbes op 5 meter van mijn slaapkamerraam! 
 
Tien vertegenwoordigers van de vinkenfamilie heb ik geturfd en ik eindig 
met een zware: de Appelvink. Wie deze soort vóór de jaren ’80 in 
Nederland wilde zien, moest naar het midden, oosten of zuiden van het 
land. Vanaf 1985 is de landelijke populatie fors toegenomen en werden er 
in ons duingebied, en ook daarbuiten, regelmatig één of enkele gezien. Op 
24-4-20007 ontdekte ik een bewoond nest, recht boven een pad van de 
trimbaan in de Heemskerkse binnenduinrand. Op 15 september 2009 
zaten er twee Appelvinken in mijn Abeel: een vele malen roepend adult 
vrouwtje met een bedelend juveniel exemplaar. 
 
Zo, in deze regels beschreven, is het een droge opsomming, maar stuk 
voor stuk leverenden al die soorten en waarnemingen onvergetelijke 
momenten en herinneringen op! Wie volgt! ? ! 
 
 
Noot*  
   
Op 21-5-2007 heb ik vanaf één van de platte daken het aantal broedparen 
van de volgende soorten vastgesteld: 
Stormmeeuw:  21 paar 
Zilvermeeuw:   2 paar 
Scholekster:  1 paar 
Kleine Mantelmeeuw:  vermoedelijk  1 paar 



De Winterkoning 45 (2) 17 

Wat is er toch mis met de Boomvalk? 
Henk van der Leest 

 
 
Wanneer je twee jaar achtereen getuige bent van een mislukt broedgeval 
vraag je je af wat er toch mis is met de Boomvalk. Beide jaren het enige 
(mij) bekende broedgeval in de omgeving. In de Winterkoning van januari 
2009 (jaargang 44 nummer 1) beschreef ik mijn ervaringen naar aanleiding 
van observaties van een broedgeval van een Boomvalkenpaar aan de 
rand van Castricum van eind juni tot begin augustus 2008. Een broedgeval 
dat in een laat stadium mislukte omdat alle drie jongen, enkele weken 
nadat ze geringd waren, stierven voor ze konden uitvliegen. Ik weet het 
mislukken toen aan de slechte weersomstandigheden eind juli en begin 
augustus van dat jaar, met harde wind en veel neerslag. Ik eindigde het 
artikel met het uitspreken van de hoop op terugkomst van het paar en het 
ondernemen van een nieuwe broedpoging met meer succes in 2009. 
 
Of het om hetzelfde paar ging weet ik niet, maar ook in 2009 ontdekte ik 
een broedgeval bij Castricum. Het begon allemaal op 2 juni 2009. Tegen 
beter weten in ging ik toch nog maar een keer onder het buizerdnest in een 
populierenopstand kijken of er geen jongen waren. Tegen beter weten in 
want eigenlijk stond al lang vast dat de broedpoging van het paartje 
Buizerds was mislukt. Maar 2009 was een raar roofvogeljaar dus je kon 
niet weten. Maar mijn verwachting werd bevestigd. Geen poep onder het 
nest, geen ouders aanwezig, een mislukt broedgeval. Maar terwijl ik het 
bosje was ingelopen hoorde ik wel iets anders. Namelijk het typische 
“kikikikiki” van de Boomvalk. Het zou toch niet waar zijn? Naast het 
verlaten buizerdnest bevonden zich in hetzelfde bosje en in de directe 
nabijheid nog twee nesten van Zwarte Kraaien waarvan de jongen op 
uitvliegen stonden of net waren uitgevlogen. Een aantrekkelijke locatie 
voor de Boomvalk. 
 
Ik besloot om vaker te gaan kijken. Op 3 juni werd ik na anderhalf uur 
vergeefs wachten beloond met de komst van eerst één Boomvalk, even 
later gevolgd door een tweede. Door het verschil in grootte konden ♂ en ♀ 
(♀ > ♂) duidelijk worden onderscheiden. Het ♀ bleef enige tijd laag boven 
het verlaten buizerdnest en het dichtst bij zijnde kraaiennest vliegen. Het ♂ 
viel eerst een passerende Buizerd en later een Visdiefje aan. Het paar 
vertoonde duidelijk territoriaal gedrag maar een keuze voor een nest leek 
nog niet te zijn gemaakt. 
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Op 8 juni bracht ik opnieuw een bezoek aan de locatie. Deze keer hoefde 
ik niet lang te wachten. Het ♂ kwam aanvliegen met prooi die – helaas 
buiten mijn gezichtsveld – werd overgedragen aan het ♀. Duidelijk een 
indicatie dat het paartje deze locatie had uitgekozen om er te gaan 
broeden. Maar op welk nest? Dat werd een week later, op 15 juni, 
duidelijk. Het ♂ vloog naar het verlaten buizerdnest en ging daar luid zitten 
roepen. Na nog een keer goed kijken zag ik een kopje half boven de 
nestrand uitsteken. De keuze was dus gemaakt, het ♀ zat op het nest 
waarop eerder het paartje Buizerds een mislukte broedpoging had 
ondernomen. Als dat maar geen slecht voorteken zou zijn. 
 
Vooralsnog wees niets daar op. Op 17 juni stak er een staartje boven de 
nestrand uit en op 21 juni was er dons zichtbaar aan de nestrand. Het was 
niet altijd zichtbaar of het ♀ op het nest aanwezig was. Want hoewel het 
nest vanaf de grond niet zo groot leek, is een buizerdnest toch net even 
wat groter en dieper dan een kraaiennest en een Boomvalk is niet zo 
groot. Op zaterdag 4 juli ondernamen we met enkele mensen van de 
roofvogelwerkgroep een poging om het nest met de camera te inspecteren 
op de aanwezigheid van eieren. Met een uiterste krachtinspanning lukte 
dat. Het nest bevond zich maar net binnen de reikwijdte van de 
telescoopstokken en mijn armen op 18 meter hoogte. Het ♀ vloog pas laat 
van het nest, een goed teken. In het nest lagen 3 eieren. 
 
Op 16 juli een merkwaardige waarneming. Er vlogen 3 Boomvalken boven 
het nestbosje. Eerst leek het er op alsof er één werd verjaagd maar even 
later leken ze met hun drieën op insecten te jagen in de lucht. In de tijd dat 
ik er was heb ik niet kunnen waarnemen of het ♀ op het nest zat. Op 18 juli 
was dat wel het geval, ze zat iets hoger op het nest. In deze periode 
werden Zwarte Kraaien en Kauwen fanatiek weg gejaagd uit de buurt van 
het nest. Zoals bij broedende Boomvalken gebruikelijk is. Op 23 juli was 
het mis. Twee Boomvalken vlogen rondjes, hoog boven het nest. Terwijl ik 
naar de plek liep vanwaar ik altijd op veilige afstand naar het nest kon 
kijken kwam ik een halve eierschaal tegen. Ik was er niet gerust op. Toen 
ik naar het nest keek stond er een Ekster op de nestrand. Hij werd niet 
aangevallen door de Boomvalken die hoog in de lucht rondjes boven het 
nest vlogen. Het nest werd niet verdedigd. Het was duidelijk, de 
broedpoging was mislukt. De oorzaak van het mislukken is mij onbekend. 
Heeft het ♀ even het nest verlaten en zag een Ekster de kans schoon om 
de eieren of misschien kleine jongen te verschalken? Ik acht die kans niet 
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groot gelet op het fanatisme waarmee Boomvalken hun nest bewaken en 
verdedigen. Had het ♀ het nest verlaten omdat de eieren niet uitgekomen 
waren? We zullen het nooit weten.  
 
Wat we wel weten is dat voor het tweede achtereenvolgende jaar een 
(bekend) broedgeval is mislukt. Wat is er toch mis met de Boomvalk? Of is 
het gewoon toeval? Dat laatste is zeker niet het geval. In 2008 werden uit 
heel Nederland 82 nesten op nestkaarten gemeld. Binnen Nederland zijn 
er, voor zover uit tellingen bekend, geen regio’s meer waar Boomvalken 
nog een substantiële dichtheid hebben (>5 paren/100km²). Van 74 nesten 
met informatie over broedsucces resulteerden er 47 in één of meer 
uitvliegende jongen (bron: Trends en broedresultaten van roofvogels in 
Nederland in 2008, Rob G. Bijlsma, De Takkeling, jaargang 17 (2009), 
nummer 1). Er is al jaren sprake van een teruggang van het aantal 
broedparen in Nederland. In Vogelnieuws 16/06 van december 2009 is een 
artikel opgenomen met de veelzeggende titel: De stilte van de Boomvalk. 
Daaruit blijkt dat de stand van de Boomvalk in Nederland in dertig jaar tijd 
is gehalveerd tot nog maar 500 tot 750 paren. De predatiedruk door de 
Havik wordt genoemd als een factor maar dat is volgens de auteur van het 
artikel waarschijnlijk niet de enige. Als andere mogelijke oorzaken worden 
genoemd: een verminderd voedselaanbod, gebrek aan huisvesting en de 
verandering van de broedhabitat van open dennenbossen naar dichte 
gemengde bossen. Om meer te weten te komen over de oorzaken van de 
achteruitgang van de Boomvalk is de Werkgroep Roofvogels Nederland 
een kleurringonderzoek gestart. Hopelijk stelt een nieuw, en dan wél 
geslaagd, broedgeval ons in 2010 in staat om aan dat onderzoek mee te 
werken. 
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Excursie Arkemheense Polder en Schuitenbeekdelta,  29 nov. 2009 
 

Joke Huijser 
 
 
We vertrokken keurig om 8.00 uur met een groep van 11 personen naar de 
Arkemheense polder. In de polder voegde Jan Zweeris zich bij ons en daar 
hebben we wat rondgekeken. Er liepen veel Grote Canadese Ganzen, 
Kolganzen, Grauwe Ganzen en Brandganzen heerlijk te foerageren in de 
weilanden. Af en toe zagen we één, soms twee Grote Zilverreigers, die 
zich heel gracieus voort bewogen. Maar ook de Smienten waren met zo’n 
dikke 2000 rijk vertegenwoordigd. 
 
Een stukje verderop hebben we de auto’s weer geparkeerd bij het 
Nuldernauw Schuitenbeekdelta want we gingen voor de Kleine Zwaan. Er 
zat een groepje van 8 Zwanen met de koppen in de veren bij elkaar, en ja, 
wat zijn dat dan, Knobbel, Wilde of Kleine Zwanen? Heel af en toe stak er 
een z’n nek uit en zo konden we vaststellen dat het Kleine Zwanen waren, 
zo die hadden we vast. 
 
Daar stonden ook heel veel Wulpen en andere watervogels. Vincent dacht 
een Kuifduiker of een Geoorde Fuut te zien, maar hij zat te ver weg en het 
was te donker om hem goed te kunnen determineren. Al wandelend over 
de dijk kregen we een miezerige bui over ons heen, maar als echte 
Hollanders trokken we ons daar niets van aan en liepen rustig verder. De 
IJsvogel liet zich twee keer zien maar helaas, hij kwam alleen voor Arend 
waardoor de rest begon te twijfelen of het er echt wel een was, Arend had 
grote schik. We hoorden waarschijnlijk een Waterpieper maar we konden 
hem niet goed zien, een foto op Waarneming geplaatst en, inderdaad, het 
was een Waterpieper. 
 
Ik had voorgesteld om ook even naar de Harderhaven te gaan. Daar was 
al ruim een week een IJsduiker gesignaleerd, iedereen stemde toe. Op het 
parkeerterrein werd verse koffie gezet en de lunchpakketjes genuttigd en 
zo vervolgden we onze weg richting Harderhaven. Onderweg had Jan nog 
een goed idee en we stopte bij Harderbroek. Vanuit de uitkijktoren zagen 
we twee Zeearenden, een adult en een juveniel, de een had een schub-
karper van zo’n 50 cm, wat een geweldige waarneming. De adult vloog af 
en toe weg maar na een poosje keerden hij toch weer bij zijn jong terug. 
Voor iedereen kon de dag niet meer stuk ! 
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Met de Zeearenden op ons netvlies reden we door naar de Harderhaven, 
de plek was snel gevonden want er stonden meer vogelaars. We hadden 
niet durven dromen dat we hem zo snel en toch redelijk dichtbij zouden 
aantreffen. Hij dook veel onder maar liet zich toch regelmatig boven water 
bewonderen. Hier bij de haven schoot ineens uit het niets een IJsvogel 
voorbij en nu konden de meesten van ons hem ook aankruisen op het 
lijstje. Ook vloog er een groep van 15 Holenduiven over, in de polder 
zagen we al een groep van 7 overvliegen. 
 
Met een voldaan gevoel en lekker doorgewaaid gingen we weer op huis 
aan. Jan en Arend bedankt dat jullie ons rond gidsten, het was een 
geweldige dag. 
 
 

 
 

IJsduiker                                                                                                       Foto: ? 
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Vogelbladen 
Rien Burger 

 
Fitis, nr3, 2009 (VWG Zuid-Kennemerland) 
-Het slechtvalkenpaar dat op de (Alticom)zendmast in de Waardepolder bij 
Haarlem zijn stek heeft gevonden en waarvan het mannetje in 2004 bij 
Corus werd geboren, heeft in 2009 een succesvol broedseizoen afge-
sloten. Er werden 4 jongen geboren die allen uitvlogen. Tussen de prooi-
resten die bij het ringen van de jongen werden aangetroffen, werden geen 
duiven (mak of wild) gevonden, wel 3 Gierzwaluwen en 1 Watersnip: snelle 
jagers die “Haarlemmers”. 
-In een uitgebreid artikel: “Tussen trekbank en roerlijn“ wordt door Chris 
van Deursen de geschiedenis van de vinkenbanen in de duinstreek 
beschreven. Al omstreeks 1500 is er sprake van het beroep vogelaar. 
Later wordt hij meestal vinker genoemd. Vooral in de 18de en 19de eeuw 
was het vinken een jaarlijks terugkerende koorts, die vooral de rijke heren 
in hun buitens tussen Den Haag en Haarlem, trof. Tussen de heren was 
sprake van een flinke concurrentiestrijd: wie vangt de meeste vogels?? 
Vandaar ook de gewoonte alles nauwkeurig vast te leggen. Het vinken 
vroeger was een rauwe sport. Alle vogels gingen in de pan en lokvogels 
werden de ogen uitgestoken, want blinde vinken zouden beter roepen. 
 
Van Nature, nr 7, 2009 ( Natuurmonumenten) 
-Vanaf 2004 zijn de provincies gestart met het aanwijzen van 80.000 
hectare opvanggebied voor Ganzen en Smienten. Hiervan is nu 50.000 
hectare gerealiseerd. Om de schade buiten de opvanggebieden te 
verminderen worden ganzen en Smienten daar verjaagd en soms 
geschoten. De verwachting was dat ze geleidelijk zouden leren zich in de 
opvanggebieden terug te trekken. De evaluatie gaf echter aan dat het 
leervermogen toch niet zo groot is als verwacht. Bij het verjagen worden 
steeds meer ganzen geschoten: van 62.000 in 2005/2006 naar 109.000 in 
2007/2008. Het blijkt dat de Smienten zich helemaal niet laten verjagen 
naar de opvanggebieden. Natuurmonumenten stelt dan ook voor met 
verjagen van deze eenden te stoppen. 
 
Sovon Nieuws, nr 3, 2009 
-De populatiegrootte van de Purperreigers en de Oeverzwaluwen wordt in 
de eerste plaats bepaald door de neerslag in de Sahel en dan speciaal 
door de daarmee samenhangende grootte van het oppervlak overstroomd 
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gebied in de delta van de Niger en Senegalrivier. De broedresultaten in 
onze streek leggen veel minder gewicht in de schaal. 
 -Nog steeds gaat het niet goed met de akker- en weidevogels in ons land. 
Dit geldt vooral voor de Grutto, Scholekster, Kievit, Wulp en Patrijs. De 
daling van het aantal Leeuweriken schijnt af te nemen, maar ondertussen 
zijn we wel 95% van de Leeuweriken kwijt !! Wel goed gaat het met de 
Zomertaling, Wintertaling, Krakeend en Kwartel. 
 
 
 
Waarnemingen in het werkgebied 

Leo Heemskerk 
 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 oktober  t/m 31 
December 2009. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het 
waarneming.nl archief. Alle waarnemingen zijn te lezen op waarneming.nl. 
 
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 ondergetekende. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar 
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222 
 
Roodkeelduiker 
9-nov-09 14 ex. Castricum - Strand / Noordzee Willem Olbers  
"Tussen 9 uur en 12 uur, zowel richting noord als zuid." 
 
Fuut  
31-dec-09 250 ex. IJmuiden - Noordzee Ivo Meeuwissen  
"Met Carmen en Mees. Minimale aantal. Precieze aantal onbekend." 
 
Geoorde Fuut 
26-okt-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee Mark Res  
"Vlak achter de branding tp" 
2-okt-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar  
3-okt-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer Marja Pruis en Rob Smit  
16-okt-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar  
"soms zijn ze er niet (bijv 11 en 17 okt) en soms wel (bijv 9 okt)" 

http://www.waarneming.nl/
mailto:info@waarneming.nl
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Noordse Stormvogel 
4-okt-09 2 ex. IJmuiden - Noordzee Rutger Wilschut  
 
Grauwe Pijlstormvogel 
2-okt-09 5 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman 
3-okt-09 2 ex. IJmuiden - Noordzee Rutger Wilschut  
4-okt-09 2 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman 
12-okt-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Hans Kuperus  
 
Noordse Pijlstormvogel 
4-okt-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman  
 
Vaal Stormvogeltje 
4-okt-09 1 ex. IJmuiden - Noordpier Bert Beekman  
4-okt-09 5 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman  
 
Grote Aalscholver (mogelijk deze soort) 
27-dec-09 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre  
"tja, hoek leek goed. was duidelijk een stuk groter dan de andere ca. 25 
aalscholvers die daar aanwezig waren. geen foto" 
 
Kuifaalscholver 
27-dec-09 7 a 8 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Rik van der Starre 
28-dec-09 2 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Peter Kroon  
29-dec-09 3 ex. IJmuiden - Noordpier Chris Winter  
 
Roerdomp 
20-dec-09 3 ex. NHD - Hoefijzermeer Frank in den Bosch  
22-dec-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer Diana Lakerveld en Bert Klees  
"één in het riet en één vloog langs"  
      
Grote Zilverreiger 
15-okt-09 1 ex. Limmerpolder Dick Dekker  
7-nov-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Ronald Sunnotel  
13-dec-09 1 ex. Oosterzij Polder Jaap Groenhof  
14-dec-09 1 ex. Castricum Mark Res "Vloog over mijn huis" 
19-dec-09 1 ex. Castricum (gemeente)  Dick Dekker  
22-dec-09 1 ex. Akersloot - Hempolder Ronald Slingerland  
24-dec-09 1 ex. De Grote Ven Bert Klees  
25-dec-09 1 ex. Akersloot - Hempolder Ronald Slingerland 
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25-dec-09 1 ex. Tankval Bakkum-N Hans Stapersma  
26-dec-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
26-dec-09 1 ex. Zuider Nollen Ronald Slingerland  
27-dec-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Willem Olbers /Natasja Nachbar  
28-dec-09 1 ex. Akersloot - Hempolder Danny Bregman /Lonnie Bregman  
28-dec-09 1 ex. De Grote Ven Arnold Wijker  
31-dec-09 1 ex. Castricum (gemeente)  Arend de Jong 
"Al enkele dagen daar aanwezig" 
 
Wilde Zwaan  
24-dec-09 11 ex. NHD - Egmond Binnen Arend de Jong  
 
Zwarte Zwaan 
12-dec-09 7 ex. Beverwijk (gemeente)  Jan van Leeuwen  
13-dec-09 7 ex. Beverwijk (gemeente)  Jaap Groenhof  
 
Toendrarietgans 
8-nov-09 25 ex. IJmuiden - Noordzee M. van Vlierden/D. Ruesink  
14-nov-09 2 ex. Uitgeest (gemeente)  Henk van der Leest  
"2 ex. op enige afstand van grote groep ganzen bestaande uit Grauwe 
Gans, Kolgans, Brandgans en Nijlgans" 
 
Kleine Rietgans  
8-nov-09 30 ex. NHD - Zweefvliegveld CS Roselaar  
"laag over in een gat in de mist, met 5 Brandganzen" 
 
Grauwe Gans  
13-dec-09 300 ex. Oosterzij Polder Jaap Groenhof  
 
Keizergans  
13-dec-09 1 ex. Limmerpolder Pim Julsing  
 
Brandgans  
13-dec-09 150 ex. Oosterzij Polder Jaap Groenhof  
 
Nijlgans  
21-okt-09 180 ex. Castricum (gemeente)  Dick Dekker  
21-dec-09 130 ex. Uitgeest (gemeente)  Bart Korf 
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Mandarijneend  
1-nov-09 3 ex. NHD - Karpervijver Sander van der Flier  
 
Smient  
28-dec-09 2000 ex. Akersloot - Hempolder Danny en Lonnie Bregman 
28-dec-09 5000 ex. Alkmaardermeer Danny en Lonnie Bregman  
"Heel erg veel" 
29-dec-09 15000 ex. Alkmaardermeer  M. en J. Zorgdrager  
 
Grote Tafeleend  
Vanaf begin oktober tot en met 15 november was de bekende Grote 
tafeleend te zien op het Hoefijzermeer. Gezien door verschillende 
waarnemers. 
 
Witoogeend  
18-okt-09 1 ex. NHD - Karpervijver F v.d Bosch "tussen andere eenden" 
 
Rode Wouw  
20-okt-09 1 ex. Castricum aan Zee Bob van Duin "op trek" 
21-okt-09 1 ex. Castricum - Zeeweg Frank in den Bosch  
"vloog op van de grond en verdween over de bomen, jammer genoeg geen 
foto kunnen maken" 
 
Zeearend  
9-okt-09 1 ex. NHD Kees Keijzer  
Groot, opvallend vanwege lange 'vingers' en uitstekende kop met forse 
snavel - langzaam laag en hoog cirkelend. Donker - juveniel. Staart 
enigszins wigvormig 
 
Blauwe Kiekendief 
17-okt-09 1 ex. Zuider Nollen Paul Ruiters  
25-okt-09 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Thijs Fijen  
30-okt-09 1 ex. Zuider Nollen Willem Bosma  
30-okt-09 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Alwin Borhem  
1-nov-09 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Willem Olbers  
3-nov-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Luc Knijnsberg  
8-nov-09 1 ex. Zuider Nollen CS Roselaar  
8-nov-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Henk van der Leest  
"Met jongerenexcursie" 
8-nov-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar  
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10-nov-09 1 ex. Zuider Nollen Luc Knijnsberg  
13-dec-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Klaas van den Berg 
18-dec-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Luc Knijnsberg 
21-dec-09 1 ex. Akersloot - Hempolder Bart Korf "vr kleed" 
26-dec-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Willem Olbers  
27-dec-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Willem Olbers  
28-dec-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Arend de Jong  
28-dec-09 1 ex. NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke Diana Lakerveld 
"Schitterend van kleur. Minutenlang zeer goed zichtbaar, jagend, vlak 
boven de grond, tot vlakbij het water bij de hut. Langzaam verder jagend 
naar noordelijke bosrand en terug. Daarna langdurig in rust, zijn veren in 
orde brengend" 
 
Havik 
2-dec-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Jan van Leeuwen "jagend op eenden" 
22-dec-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Diana Lakerveld en Bert Klees   
"6 dodaarzen wisten te ontkomen, maar een Kuifeend werd gegrepen. De 
Havik dook op een Kuifeend en verdronk deze! Nadat het dier verdronken 
was, kwam de havik uit het water en vloog er met haar prooi vandoor!" 
 
Sperwer  
18-okt-09 6 ex. Heemskerk (gemeente)  Mark Res  
"Er was veel trek van zangvogels vandaar dit leuke aantal Sperwers, 
gezien tijdens de werkzaamheden op Corus terrein!" 
 
Smelleken 
14-nov-09 1 ex. Uitgeest (gemeente)  Lonnie Bregman  
"Kleine, donkerbruine valk met niet al te lange staart vloog hard en laag 
over een sloot (nog onder weiland niveau, ik denk zodat de kleine vogels 
hem niet konden zien) en ving daarna geloof ik een Spreeuw." 
 
Kwartel  
8-nov-09 1 ex. NHD Vinkenbaan Castricum Richard Reijnders 
"Pestte hem vlak voor me op en vloog daarna in een mooi bochtje voor me 
langs om vervolgens ietsje verder weer neer te strijken. Kon zelfs zien dat 
het een mannetje was!" 
10-nov-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Vinkenbaan Castricum  
 
Meerkoet  
15-dec-09 376 ex. Uitgeestermeer M. Zorgdrager 
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Goudplevier  
21-nov-09 350 ex. Castricum - Plasjes N203 Bart Korf  
 
Kievit  
16-nov-09 300 ex. Limmerpolder Ronald Sunnotel  
 
Bokje  
20-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Luc Knijnsberg  
8-nov-09 1 ex. Zuider Nollen CS Roselaar  
"even uit kanaal opvliegend en weer neerstrijkend" 
10-nov-09 1 ex. Zuider Nollen Luc Knijnsberg  
"opvliegend en even later weer landen aan oever." 
20-dec-09 1 ex. Castricum Mark Res  
"Zat verzwakt langs de kant van de weg! Ik heb het geprobeerd te vangen 
maar was nog net sterk genoeg om steeds een 20 mtr weg te fladderen; 
na een paar vruchteloze pogingen niet meer terug kunnen vinden”.  
20-dec-09 1 ex. Castricum (gemeente)  Maurice Tijm  
"In slootje langs Nieuwelaan" 
 
Wulp 
26-dec-09 150 ex. Castricum (gemeente)  Willem Olbers  
 
Zwarte Ruiter 
17-dec-09 1 ex. Castricum Hans Schekkerman  
"tijdens sneeuwbui laag over het dorp" 
 
Witgat  
24-dec-09 2 ex. NHD Terrein Egmond Noor Mather  
 
Rosse Franjepoot  
5-okt-09 1 ex. Zuider Nollen Frank in den Bosch & Bob van Duin  
"heel rustig, zeker 3/4 uur kunnen bekijken op 10 tot 20 meter afstand" 
 
Middelste Jager  
4-okt-09 2 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman  
"1 ad lichte fase, 1 juveniel" 
26-okt-09 2 ex. Castricum - Stille strand en zee Mark Res Zeetrek  
 
Kleine Jager  
4-okt-09 6 ex. IJmuiden - Noordzee Rutger Wilschut 
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Grote Jager  
26-okt-09 2 ex. Castricum - Stille strand en zee Mark Res Zeetrek  
4-okt-09 14 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman  
"3 zwemmend in branding, 11 Z (8-11 u)" 
 
Vorkstaartmeeuw  
4-okt-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman  
 
Stormmeeuw  
24-dec-09 2000 ex. NHD-De Mient Arend de Jong "slapen kennelijk op 
zee" 
 
Geelpootmeeuw 
12-nov-09 1 ex. Uitgeest (gemeente)  Hans Schekkerman  
"Op door boer aan schapen gevoerd brood" 
3-okt-09 1 ex. Beverwijk (gemeente)  Mark Lammers en Rutger Wilschut  
 
Halsbandparkiet  
1-nov-09 1 ex. Heemskerk Joost Heeremans  
8-nov-09 1 ex. Wijk aan Zee M. van Vlierden/D. Ruesink  
"Volgens zeggen werd daar de laatste tijd een papegaai gezien: 
vermoedelijk deze Halsbandparkiet" 
19-nov-09 1 ex. Beverwijk (gemeente) Monique Luiken  
"parkiet zat in achtertuin aan pindakorf te eten" 
 
Bosuil  
7-nov-09 1 ex. Beverwijk (gemeente)  M. van Vlierden/D. Ruesink  
21-nov-09 1 ex. NHD - De Mient Addy van Overbeeke  
24-dec-09 1 ex. Bakkum - Noord Hans Stapersma roepend 
 
Ransuil  
30-nov-09 1 ex. Bakkum Guido Keijl  
 
IJsvogel  
In deze periode werd de ijsvogel onregelmatig gezien op verschillende 
plekken in het werkgebied. Zie waarneming.nl voor meer informatie 
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Hop  
9-okt-09 1 ex. Heemskerk - Duingebied Ruud Dam  
"Waarneming zeker. 15 min goed kunnen bekijken. Opstaande kuif bij 
foerageren. Bij vlucht zwart wit achterlijf." 
 
Kleine Bonte Specht  
27-dec-09 1 ex. NHD Terrein Heemskerk Ronald Slingerland  
"Tussen een groep mezen in de dennenkoppen." 
 
Boomleeuwerik 
22-dec-09 100 ex. NHD Terrein Egmond Peter Mol  
"bij Geelgorzen ook ten minste honderd Boomleeuweriken in roggeakker" 
 
Strandleeuwerik  
12-okt-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee Mark Res  
 
Grote Pieper  
2-okt-09 1 ex. NHD Terrein Castricum CS Roselaar "even aan de grond" 
30-okt-09 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Alwin Borhem  
6-nov-09 1 ex. Vinkenbaan (vangst) CS Roselaar  
"erg buffish, alle grote dekveren en middelste staartpennen al nieuw" 
17-nov-09 1 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch en Joke Huijser 
20-nov-09 1 ex. NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Bert Klees  
"Op oever van bijna droog gevallen duinmeer, regelmatig verdwijnend 
tussen grote graspollen" 
 
Oeverpieper  
2-okt-09 5 ex. NHD - Hoefijzermeer CS Roselaar  
11-okt-09 6 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager  
 
Zwarte Roodstaart  
8-nov-09 2 ex. Wijk aan Zee M. van Vlierden/D. Ruesink  
 
Kramsvogel  
27-okt-09 5000 ex. Zuider Nollen Mark Res "Grote wolken met 
voornamelijk Kramsvogels vlogen vanmiddag over het infiltratie gebied. 
Hoeveelheid geschat; het kunnen er makkelijk veel meer zijn geweest" 
30-okt-09 300 ex. Zuider Nollen Willem Bosma 
30-0kt-09 1000 ex. NHD Terrein Castricum Willem Bosma 
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Cetti's Zanger  
20-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Luc Knijnsberg  
8-nov-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) CS Roselaar 
 
Sperwergrasmus  
1-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
"div buitenlandse ringers herkennen deze vogel als vrouw adult" 
2-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
12-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
13-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Luc Knijnsberg  
"terugvangst van 12-10-2009" 
 
 

 
Sperwergrasmus, 1-10-2009                                                      Foto: Arnold Wijker 
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Zwartkop  
22-okt-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke  
"tegen een ruit gevlogen" 
31-dec-09 1 ex. Castricum P Schinkelshoek "blijft ie echt,deze winter?" 
 
Bladkoning  
1-okt-09 3 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
2-okt-09 2 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
5-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
6-okt-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Noor Mather "roepend tp" 
6-okt-09 2 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum 
8-okt-09 4 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
10-okt-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer Alwin Borhem en Thijs Fijen  
12-okt-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Mark Res "Waarschijnlijk 2 vogels tp” 
 
Bruine Boszanger  
11-nov-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
 
Siberische Tjiftjaf  
20-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Luc Knijnsberg  
29-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
31-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
 
Scandinavische Tjiftjaf  
20-nov-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
 
Vuurgoudhaan  
8-nov-09 6 ex. NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke  
"hippend en etend door heggen en rozenstruikjes" 
 
Staartmees  
30-okt-09 50 ex. NHD Terrein Heemskerk Alwin Borhem  
"in het gehele gebied diverse groepen van max 20 ex" 
 
Witkoppige Staartmees  
29-dec-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
"Vogeltje heeft een gehele witte kop en heb ik hier al vaker gezien, zou ook 
een Witkop staartmees kunnen zijn geweest!" 
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Boomklever  
3-dec-09 1 ex. NHD - Duin en Bosch Bert Klees  
 
Buidelmees  
6-nov-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) CS Roselaar "lichaam en staart al 
uitgeruid naar adult kleed, nog 1 juveniele buitenste grote armpendekveer" 
 
Klapekster  
1-dec-09 1 ex. NHD - Kijkscherm de Hoep Bert Klees en Jaap Walta  
2-dec-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Dick Dekker "" 
19-dec-09 2 ex. NHD Terrein Egmond Dick Dekker 
 
Spreeuw  
3-nov-09 1001 ex. Egmond aan Zee - strand en zee René Nijenhuis  
"Het was een dik lint van vogels van boven zee tot over de duinen. Niet te 
tellen dus..." 
 
Europese Kanarie  
31-okt-09 1 ex. Vinkenbaan (Vangst) Vinkenbaan Castricum  
7-nov-09 1 ex. Castricum (gemeente)  Hans Schekkerman  
 
Groenling  
10-okt-09 251 ex. NHD - Infiltratiegebied (NW), Hazenduin (102-507)  
Alwin Borhem "erg gaaf. Grote groep foeragerend op de grond" 
 
Kruisbek  
17-nov-09 3 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch en Joke Huijser  
15-dec-09 verschillende kleine groepjes werden op deze dag gezien door 
Peter van de Berg en Hielke Boomsma in het NHD 
 
Goudvink  
Werden op meerdere dagen in het NHD gezien. Op 30 oktober telde Alwin 
Borhem er in totaal 19. 
 
IJsgors  
19-dec-09 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Arend de Jong "gehoord en gezien" 
 
Sneeuwgors  
10-nov-09 3 ex. Vinkenbaan (Vangst) Luc Knijnsberg  
"Vogel op de foto is een adult mannetje" 
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Geelgors  
22-dec-09 10 ex. NHD Terrein Egmond Peter Mol  
"de groep Geelgorzen bestond tenminste uit 10 individuen die heen en 
weer vlogen tussen de roggeakker en de bottelrozen langs de weg" 
 
Dwerggors  
4-11-09 1 ex. Vinkenbaan(Vangst) Guido Keijl 
 
 
 
 

 
 
Sneeuwgors, 10-11-2010                                                           Foto: Luc Knijnsberg 
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Lezingen & Excursies  –  2de kwartaal 2010 
 

 Commissie Lezingen & Excursies 

NB i.v.m. brandveiligheid maximaal 114 bezoekers voor de lezingen 
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol, dus kom op tijd ! 

Zondag 28 maart: excursie ‘Vroege vogels’, oud landgoedbos 
Elswout bij Haarlem 
Excursieleiders: Jan Castricum en Huub Huneker 
Vertrek:station Castricum: 7.00 uur, station Beverwijk: 7.15 uur; 
tot ca. 14.00 uur. 

Zaterdag 10 april: excursie ‘Zwanenwater’ bij Callandsoog 
Excursieleider: Dick Dekker 
Vertrek station Castricum: 6.30 uur tot ca. 14.00 uur. 

Dinsdag 13 april: Algemene Ledenvergadering 

PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 

Na de pauze: presentatie van Leo Heemskerk over ‘the Big Day’. 

Dinsdag 20 april: Nachtegalenexcursie, Wimmenummer Duinen 
Stevige wandeling. Excursieleider: Luc Knijnsberg. 
Vertrek: parkeerplaats Nachtegalenpad (noord van Egmond a/d 
Hoef); 19.00 uur; tot ca. 21.00 uur. 

Zaterdag 24 april: Veenweide-excursie Ilperveld, waaronder varen in 
fluisterpunters 
Excursieleider: Huub Huneker 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur, tot ca. 14.00 uur. Trek warme 
kleren aan! De aanmeldingsperiode is gesloten. 

Vrijdag 7 mei tot zaterdag 15 mei: weekexcursie ‘West-Polen’ 
Excursieleider: Arend de Jong 

De aanmeldingsperiode is gesloten. 

Zondag 30 mei: excursie ‘Nieuwkoop’; o.a. naar ‘de Haeck’ en 
‘Groene Jonker’ 
Hopend op Kleinst Waterhoen, Steltkluut en veel meer. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur tot ca. 16.00 uur. 
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Zaterdag 12 juni: excursie ‘Rondje Naardermeer’ 
Let op: flinke wandeling! Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur tot ca. 17.00 uur. 

Vrijdag(-avond) 1 okt t/m zondag 3 okt: weekend Vlieland 

We verblijven in hotel ‘de Veerman’. Er kunnen max. 12 deelnemers mee. 
De kosten (incl. verblijf, overtocht, fietshuur; excl. avondeten) bedragen 
ca. € 135,-. Aanmelding kan plaatsvinden van 10 april tot 25 mei, bij 
Renie van der Werf (via 'renie.vanderwerf@planet.nl’ of 072-5337078). 
Deelname is definitief na storting van € 75,- op ING 1962557 t.n.v. 
R.P. van der Werf. 

 

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

Zo 25 juli Middag/avond-excursie ‘de Putten en ondergelopen 
bollenveldjes’. 

Za 21 aug Dagexcursie ‘Lauwersmeer’. 

Zo 12 sep Dagexcursie ‘Wieringen / Wieringermeer’.   

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen Ledenbestand 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Mw. C. Hensen Leverkruid 12 1969 KL  Heemskerk  
Mw. W. Korver Kruisberg 3 1969 MR Heemskerk 
Dhr. G. Numan M.L.Kinglaan 80 1945 EG Beverwijk 
 
Als nieuw jeugdlid heeft zich aangemeld: 
Piet Admiraal Hondsbosseweg 16 1969 MA Heemskerk  


