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Eind November terugkijkend op 2009, concludeer ik dat het een moeilijk
jaar geweest is voor de Vogelwerkgroep. Helaas hebben we in 2009 het
laatste afscheid moeten nemen van drie leden; onder hen Nis van den
Akker, mede-oprichter van de Vogelwerkgroep en lid vanaf 1958, en
Anneke Westerman, tot april 2009 nog bestuurslid/secretaris – zie ook het
In Memoriam elders in deze Winterkoning. Groot verlies voor de
Vogelwerkgroep, maar nog meer voor partners, familie en vrienden die
zonder hen verder moeten – we wensen hen allen veel sterkte om het
verdriet te dragen en zonder de hen en ons dierbaren verder te gaan, ook
in het nieuwe jaar.
In onze strijd voor de belangen van vogels, bleek in 2009 sterker dan ooit
tevoren dat een aantal van onze vroegere medestanders helaas meer en
meer aandacht geven aan recreatie boven natuur. De subsidiegevers van
de terreinbeheerders, meestal de provinciale of landelijke overheid, stellen
toegankelijkheid van natuurterreinen tegenwoordig meer en meer als eis
waardoor met name de verstoringgevoelige vogels vaak in het gedrang
komen. Dit leidde ertoe dat de Vogelwerkgroep vaak als enige moest
pleiten tegen verdere versnippering en aantasting van duingebied,
binnenduinrand en polder ten gevolge van plannen voor kanoroutes, fietsen ruiterpaden, horeca, en bebouwing. De Vogelwerkgroep heeft daarom
dit probleem (recreatie in de natuur ten koste van diezelfde natuur) op de
agenda gezet van de SVN, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen NoordHolland, waarbij bleek hoezeer deze problematiek provinciebreed herkend
werd door onze zuster-vogelwerkgroepen ! We zijn nu bezig in SVNverband een aktieplan uit te werken rond dit thema, gericht op betere
bewustwording en onderkenning ervan door de terreinbeherende
organisaties en hun subsidiegevers, de overheden.
Ook bomen zijn vandaag de dag vogelvrij. De achteloosheid waarmee het
kappen van grote aantallen jarenoude bomen wordt voorgesteld als
onderdeel van “uitbreiding- of herinrichtingsplannen” of vanwege
vermeende “overlast” is vaak hemelschreiend ! Elke oudere boom biedt
ruimte aan een veelheid van micro-organismen, mossen, insecten, vlinders
en vogels, en achteloos of onnadenkend kappen is daarom bijna misdadig!
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Gelukkig heeft de Vogelwerkgroep in 2009 een aantal keren succesvol
bezwaar gemaakt tegen plannen voor bomenkap, maar we zullen ook in
2010 zeer alert moeten blijven want in de opinie van de meeste mensen
zijn bomen alleen maar te tolereren zolang ze er geen “last van hebben”.
Een ander lichtpuntje in 2009 was de geboorte van een nieuwe werkgroep,
ijsvogels, die in korte tijd met onwaarschijnlijke voortvarendheid al meer
dan 10 geschikte broedwanden in ons werkgebied gereed gemaakt heeft,
en we kijken dan ook met grote spanning uit naar de resultaten daarvan in
het broedseizoen 2010 ! Zie ook het artikel elders in deze Winterkoning.
Mijn bovenstaande overwegend sombere terugblik op 2009 heeft de
bredere context van een ongekende beïnvloeding van ons wereldwijde
klimaat door de mensheid. De onderkenning van de noodzaak en de wil
om daar echt iets structureels aan te doen, is er misschien bij een aantal
mensen en een paar natuur- en politieke organisaties. Structureel
aanpakken en het in balans brengen van de behoeften van de mensheid
met de draagkracht van onze aarde, onze natuur, lukt alleen via zeer
impopulaire maatregelen en is daarom electoraal moeilijk, ook door het
mondiale karakter van het probleem. Weinig of geen aktie is daarom het
gevolg. De Vogelwerkgroep, als onafhankelijke natuurorganisatie met
vogels als leidend thema, kan en moet hierin een voortrekkersrol spelen op
lokaal en regionaal niveau, ook als anderen de noodzaak voor
natuurbescherming en natuurbehoud niet (meer) zien en/of de juiste weg
kwijt zijn onder druk van hun geldgevers ofwel het electoraat, wijzelf dus.
Het bestaansrecht van onze 51-jarige Vogelwerkgroep is daarom groter
dan ooit en we hebben veel werk te doen in 2010 ! Naast het beleven en
genieten van wat we gelukkig nog hebben, zullen we onze handen vol
hebben aan het verdedigen van het kleine beetje natuur dat er nog is. We
krijgen daarin een voortrekkersrol opgedrongen door het afhaken van
andere organisaties. In deze rol tegen wil en dank dienen we echter een
groter belang dan vogels alleen, namelijk het uiteindelijk structureel
balanceren van de behoeften van de mensheid en de draagkracht van
onze aarde. Met deze zware verantwoordelijkheid op onze schouders, kijk
ik naar 2010 en ik zie er tegen op. Toch, het “moet beuren” want als wij het
niet doen, wie doet het dan wel ? Bewust van deze zware
verantwoordelijkheid, wens ik U namens het gehele Vogelwerkgroep
bestuur een gelukkig, voorspoedig en vogelrijk 2010 !
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In Memoriam Anneke Westerman
Rien Burger
Op 9 november is Anneke Westerman overleden. Ruim een jaar geleden
kreeg ze te horen dat ze slokdarmkanker had. Sindsdien heeft ze
gevochten om beter te worden. Telkens waren er tekenen van hoop, maar
ook telkens waren er signalen dat het niet goed ging. Via e-mails heeft ze
haar omgeving op de hoogte gehouden van het verloop van haar ziekte en
zo waren er velen van onze vereniging die met haar en Eric konden
meeleven.
Onze vogelwerkgroep is net als de meeste vogelwerkgroepen vooral een
mannenclub. Slechts enkele vrouwen zijn lid, en ze hebben een bijzondere
plaats in onze vereniging. Dat geldt zeker als ze ook nog een bepaalde
functie bekleden. Anneke is, voor ze ziek werd, enkele jaren secretaris
geweest en daarvoor was ze lid van de redactie van de Winterkoning.
Ieder die met haar samenwerkte werd getroffen door haar charme en
intelligentie. Ze was enthousiast en kundig en deed nauwgezet haar werk
voor onze vereniging. Ze kon ook nuchter zijn en verbaasde zich
regelmatig over die drukdoende haantjes in de club.
Haar spontane lach en hartelijkheid zullen we zeer missen. Wij wensen
Eric en de verdere familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
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Roofvogel- en uilenshows
Henk van der Leest
Al vanaf 2003 zijn Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin met PWN in discussie over
het organiseren van roofvogel- en uilenshows in het Noord-Hollands
Duinreservaat. Desondanks gaat PWN door met het organiseren van zulke
shows. PWN vindt dat geen probleem omdat ze zich houdt aan een
protocol waarbij alleen wordt samengewerkt met erkende bedrijven die hun
vogels op verantwoorde wijze betrekken en verzorgen, en waarbij geen
shows worden gehouden in de broedtijd. PWN beroept zich erop dat velen
roofvogel- en uilenshows waarderen vanwege de educatieve waarde.
Op zaterdag 26 september 2009 was het weer zover. In Het Nieuwsblad
voor Castricum en in De Castricummer werd aangekondigd dat er die dag
op camping Geversduin een uilenshow zou zijn. Met de inheemse Bosuil
en Kerkuil en verder een Bengaalse en een Siberische Oehoe, een
Maleisische Bosuil, een Oeral- en een Laplanduil. Reden voor mij om
d.m.v. ingezonden stukken in de Castricummer weekbladen duidelijk te
maken waarom ik vind dat roofvogel- en uilenshows niet gehouden zouden
moeten worden. En zeker niet door de grootste natuurbeheerder in onze
omgeving of, zoals in dit geval, een daaraan verbonden camping. Waarom
ik dat vind geef ik hieronder weer.
Uilen en roofvogels houden er gebruikelijk grote territoria op na waarin ze
jagen en broeden, en die ze verdedigen tegen ongewenste indringers. Ze
zijn daarom ongeschikt om in gevangenschap te houden. Voor uilen geldt
bovendien dat die in de regel ’s nachts actief zijn en overdag rusten en
slapen. Op klaarlichte dag het publiek vermaken, druist in tegen hun natuur
en geeft het publiek een onjuist beeld van hun manier van leven.
Hoewel er door gespecialiseerde bedrijven resultaten worden behaald met
het kweken van roofvogels en uilen, geldt in het algemeen dat ze in
gevangenschap moeilijk tot broeden komen. De herkomst van uilen en
roofvogels in gevangenschap is niet altijd even duidelijk. Naast legale is er
sprake van illegale handel en smokkel van vogels. De overheid treedt
daartegen onvoldoende op als gevolg van capaciteitsgebrek, andere
prioriteiten en een wetgeving op dit gebied die gelegenheid biedt om
illegale praktijken “wit te wassen” waardoor opsporing ervan wordt
bemoeilijkt. Hoewel dat vaak moeilijk te bewijzen is, komt het voor dat
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eieren of nestjongen uit roofvogel- en uilennesten worden weggenomen
en, na te zijn voorzien van de vereiste ringen en papieren, ogenschijnlijk
legaal voor verkoop worden aangeboden. Dat gebeurt niet alleen in OostEuropa ! Het is niet voor niets dat broedgevallen van de Oehoe in
Nederland strikt geheim worden gehouden. Zelfs in het NHD zijn op
raadselachtige wijze eieren en jongen uit een Haviknest verdwenen !
Educatie van het publiek wordt vaak als argument aangevoerd om roofvogel- en uilenshows te organiseren. Maar die geven vaak een vertekend
beeld van het gedrag en de leefwijze van de vogels. Ze voeren een kunstje
op wat hen is aangeleerd - ik gaf al het voorbeeld van overdag actieve
uilen. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van uitheemse vogels die
hier niet in de natuur voorkomen. Wat is daar de educatieve waarde van?
Hoewel de relatie niet zonder meer kan worden gelegd, zijn er meer
negatieve effecten die een mogelijke relatie hebben met roofvogel- en
uilenshows. Doordat de vogels van dichtbij te zien zijn en door hun rustige
gedrag, lijkt het houden er van eenvoudig. Mensen besluiten een roofvogel
of een uil als huisdier te nemen, vaak zonder goede voorlichting en zonder
er over na te denken of hun woonomgeving daarvoor wel geschikt is. Als
ze daar later achter komen is het gevolg dat uilen in te kleine kooien op
Marktplaats.nl te koop worden aangeboden - vooral Kerk- en Steenuilen
zijn hiervan het slachtoffer. Een toenemende vraag naar roofvogels en
uilen betekent ook een mogelijke toename van het uithalen van nesten.
Andere ongewenste effecten zijn faunavervalsing (hybridisatie) en
verstoring door ontsnapte vogels, en uitwassen zoals het optreden van
roofvogels en uilen op bruiloften en partijen en/of in voetbalstadions.
Om de negatieve effecten beter in beeld te krijgen, wil Vogelbescherming
Nederland, samen met Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting
Kerkuilenwerkgroep en STONE (Steenuilen) onderzoek doen naar de mogelijke effecten van roofvogel- en uilenshows. Hopelijk leidt de uitkomst tot
het advies aan het beleidsverantwoordelijke ministerie (LNV) om de wetgeving ter zake het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap aan
te scherpen, zodat dit beperkt blijft tot, bijvoorbeeld, erkende valkeniers en
herintroductie programma’s, en het organiseren van roofvogel- en uilen
shows aan banden te leggen - zeker in natuurgebieden. Hopelijk komt dat
advies op tijd want de minister van LNV heeft begin 2009 het plan opgevat
om de wetgeving t.a.v. het houden van roofvogels juist te versoepelen
i.p.v. het tegenovergestelde, het strikter reguleren ervan.
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Excursie naar Tarifa, 10 – 20 september 2009
Jaap Olbers
Enkele leden van de Vogelwerkgroep wilden de reis naar Tarifa van 2008
nog eens meemaken. Ed van Houten wist voldoende mensen mee te
krijgen, en Marjo en ik hoorden bij de deelnemers. De lezer kan bij de
gebroeders Walta en Baart, en bij Tjalling Kampstra en Renie van der Werf
te rade gaan; ieder zal zeggen dat deze reis in één woord fantastisch was !
Zeker door de zorgvuldige voorbereiding en inspiratie van Hans
Stapersma, maar ook door de goede onderlinge samenwerking.
Het verslag zal wat minder uitvoerig melding maken van alle waarnemingen en van de locaties die wij opzochten. Zie daarvoor het verslag
van TARIFA 2008 in de Winterkoning van januari 2009. Ik zal me beperken
tot hoofdlijnen en enkele bijzondere ervaringen. Voor de nieuwsgierige
lezer meld ik, dat er 130 soorten gezien en/of gehoord zijn. Cees Baart
heeft wat tellingen verricht.
Met het weer en de gevolgen ervan was het vreemd gesteld. De eerste
drie dagen waren zonnig en door de (noord)oosten wind was er trek van
roofvogels. We konden voor de middag achterover leunen in de tuin van
het Hostal El Levante en dikwijls zelfs de veren tellen van laag
overvliegende Wespendieven, Zwarte Wouwen, Dwerg- en Slangenarenden. En we gingen soms naar het strand voor zeevogels. ’s Middags reden
we naar de dichtbij zijnde gebieden LA JANDA, de rotsen bij BOLONIA
voor de Vale gieren en de Blauwe rotslijster, en BARBATE, het kwelder
gebied voor watervogels – zie ook het kaartje. Rijke lange dagen.
De rest van de week waaide de wind uit zuid en west. In één klap was
maandag de trek voorbij. Het was heet, tijd voor krasse maatregelen - het
bos, het binnenland in. De intussen beruchte route om en door het
natuurgebied ALCORNOCALES, via Algeciras en Los Barrios. Bij een
picknickplek, Montero de Torero, leek het omringende bos leeg. We
zouden na een kwartier weer verder gaan. Ieder zwierf er wat rond en dan
zit daar Hans op zijn hurken en wenkt ons: we hebben ons lang vergaapt
aan twee foeragerende Hoppen, Vinken, Grote Bonte Spechten, een
Boomkruiper en een Bonte Vliegenvanger. 10 man gefascineerd door een
schouwspel op 20 vierkante meter.
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De weg die ons vorig jaar hachelijke momenten bezorgde, was dit jaar
versperd. We reden een eind om, door een prachtig, deels bebost gebied.
Geregeld stopten we om het terrein af te speuren. Een beeld: een
doorgezakte betonnen brug, rietkragen met paarse Kattestaarten, een
ruiter te paard, rechts een akkertje met twee magnifieke eucalyptussen.
We reden over smalle maar goed geasfalteerde wegen tot we bij de
Canada (holle weg) kwamen. We kozen, in de avond al, om 25 km over dit
oeroude pad te rijden. Wat hoopten we te zien? Het was al pikdonker toen
we Facinas bereikten. Op de grote weg vloog een uil tegen onze auto.

Dwergarend (lichte fase), Tarifa 9/2009

Foto: Hans Stapersma

Er kwamen nog twee van die onvergetelijke dagen. Woensdag naar de
COTA DONANA, ten oosten van de Guadalquivir. Bij een inlaatsluis aan
de rivier vloog een Visarend met een vis in de poten. We zagen er onze
eerste Flamingo’s. En Lepelaars, maar ook Dwergsterns, Steltkluten en
Marmereenden. En later bereikten we over een stoffig pad het
Observatorio. Daar dezelfde vogels, maar ook Groenpootruiters,
Krombekstrandlopers, enz. Een Slechtvalk zorgde voor onrust.
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Ieder moest even uitzien over de rivier. Hans meldde dat zijn tank bijna
leeg was. Gelukkig leidde de tomtom van Cees ons door een prachtig bos
met Parasoldennen naar Bonanza en later SanLucar de Barameda, waar
getankt en geloosd werd. We hadden geen tijd meer voor een bezoek aan
Tarifa’s eethuisjes en aten bij Diego een tortilla con jamon of zoiets.
Een excellente dag was de vrijdag, ondanks regenachtig en koud weer. Na
een kort bezoek aan de telpost CAZALLA (wel drie Raven in een
merkwaardige vlieg-en-duik-beweging), zijn we weer naar LA JANDA
gereden. We waren blij met een overvliegende Purperreiger, de enige
deze week. Een struik vol mussen, met enkele Spaanse ertussen, witte
wangen, zwart sikje. Wat ver weg toch duidelijk de Grijze Wouw. Waar de
rijstvelden ophouden en het glooiende akkerland begint, is een plek met
water en rietschoten waar we altijd (!) stoppen. Om te luisteren naar Cetti’s
zanger en de kruisende paden en sloten af te zoeken naar Fazant, Rode
Patrijs en overstekend wild. De Steenuil liet zich nu niet zien. Marjo en
Tjalling ontdekten dat er katoenplanten op de akker stonden. In de avond
zochten we langdurig in een ander kleiner rijstveld naar Purperkoeten,
vergeefs. Dan maar de Wilde Eenden meegenomen.

Slangearend, Tarifa, 9/2009
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Op de terugweg twee onvergetelijke taferelen: op een hoogte passeerden
we een stierenfokkerij. Zo’n 60 Ooievaars daalden in de naburige bomen,
vlogen weer op door onze bewegingen en landden even later alsnog in
een rijtje bomen. Elke boom droeg een dozijn vogels op de bovenste
takken. Een plaatje met felle okers, frisse groenen, het zwart en wit van de
vogels en een grijs bewolkte lucht waarin grote pitten flamingo-rose,
wolken die nog door de zon belicht werden.
Toen het al donker werd, reden we tussen struiken en rechts wat bomen.
Over een lengte van 100 meter waren de bomen volgehangen met ovalen
bleke vormen. Hans begon luid te brullen en te lachen van opwinding.
Duizenden Koereigers hadden hier hun slaapplaats en hij wist het niet. De
anderen achter ons stopten, doofden de lichten en konden de
vogelgeluiden waarnemen en een ongelofelijke stank.
We zijn op enkele telposten geweest. Bij PUNTA CARNERO zag Hans
een walvis… Op ALGARROBO waren o.a. Bijeneters. Zondagavond
maakten we in Tarifa de Maria processie mee en zes man reed dinsdag
naar Gibraltar. Na een korte middagtour zijn we eens ergens tappas gaan
eten. Daar was wel de nodige overredingskracht voor nodig, bij sommigen!
Het vond gretig aftrek, net als het bier.
En de laatste dag, de reisdag, wat verwacht je daarvan? Tussen het
inpakken door merkten we dat er geen vogel te bekennen was. We zijn
nog even het binnenland achter het hostal in gegaan voor Kleine
Torenvalken. We hebben ze nauwkeurig bestudeerd. De Slangenarend
met prooi vloog zijn vrouwtje tegemoet. Op weg naar Malaga kreeg telpost
CAZALLA een herkansing. We zagen er bij prachtig weer van alles, o.a.
Aasgieren, Vale Gieren die zelfs op een kluitje bij elkaar gingen zitten. De
Rüppells gier was een paar keer overgevlogen. Een Boomvalk voor de lijst
en – zo vaak gezien - de Alpenzwaluwen. Marjo zag Koninginnepages
zwalken en er was een Kleine Zwartkop voor Tim die altijd rondzwierf.
Renie woog bij de incheckbalie zijn koffer en stak triomfantelijk zijn
wijsvinger in de lucht. Er kon nog één kilo bij !
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Excursie naar Ameide, Zouweboezem, 13 juni 2009
Huub Huneker
Op de grens van Zuid-Holland en Utrecht ligt deze mooie plek, waar je de
ene Purperreiger na de andere kunt zien. Bij aankomst zagen we er
meteen één. Geconcentreerd tuurde die in het gras en stak meedogenloos
toe. Als prooi had ie iets dat leek op een woelrat of iets dergelijks. In
prachtig ochtendlicht.
Boven de smalle rietstrook waarin zich de vele nesten van deze prachtige
reigersoort bevinden, waren Zwarte Sterns aan het jagen. In vlucht pikten
zij insecten van de rietbladeren en zagen we ze pendelen van de
foerageergronden naar de plekken waar zij hun nesten hebben. Die liggen
op vlondertjes tussen de Gele Plompen. Een hele sloot vol, vlak langs het
wandel- en fietspad. Zwarte Sterns zijn zogenaamde “moerassterns”, die
naast visjes ook veel insecten eten. Als grote zwaluwen zie je ze boven de
graslanderijen en slootjes jagen.
Half juni leefden we en hoewel het rustig was, zongen er vrijwel geen
vogels, behalve Snor, Rietzanger, Kleine Karekiet en even een Blauwborst. Verrassend was de aanwezigheid van Zwarte Roodstaart en
Grauwe Vliegenvanger. En waar we begonnen, eindigden we met een
goed Hollands beeld: een Steenuil in een oude Knotwilg. Ga het zien daar!

Purperreiger
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Excursie Balgzand, 6 september 2009
Jan Zweeris
Na de stormachtige regenbuien van de afgelopen dagen en het als iets
beter voorspelde weer voor deze zaterdag, reden we hoopvol richting Den
Helder. Onze eerste korte stop was de Reserve Waadplaats in de bocht
van de Oostoeverweg. Dat was meteen een “schot in de roos”. Duizenden
steltlopers en waadvogels, waaronder 200 rustende Lepelaars, de meeste
met hun kop tussen de veren. Op de achtergrond, op de voet van de
zeedijk, zaten een paar duizend Scholeksters als een zwart-wit
gespikkelde deken.
Van achter het kijkscherm zagen we allerlei steltlopers aan het ontbijt:
Bonte Strandlopers, met en zonder zwarte borstvlek, en Tureluurs, druk
doende op hun oranjerode stelten; Kleine- en Bontbekplevieren scharrelden daar tussendoor. Aalscholvers, Zilverplevieren en Wulpen waren
ook druk bezig. Zelfs een Grote Stern, met zwarte kuif, zat er te poetsen.
Om half 9 moesten we bij het Kuitje zijn, het informatiecentrum van het
Landschap Noord-Holland. Er verscheen geen gids! Dus klommen we met
z’n veertienen maar over het hek onder aanvoering van Arend. Algauw
zagen we waarvoor we gekomen waren. Zeven Kleine Zilverreigers met
hun zwarte snavel en poten (met gele voeten) liepen en vlogen rond.
Het was hoogwater. In de smalle stroken langs de dijkvoet zagen we een
Groenpootruiter, een Oeverloper en een Steenloper met daarboven een
speurende Bruine Kiekendief, die prachtige zweefduiken maakte in de
harde wind. In het binnendijks gelegen uitwateringskanaal zwom een
futenpaar met 2 jongen in hun streepjespak. Af en toe werden ze voorzien
van een visjesontbijt. Ook een Wilde Eend zwom er rond met nog heel
jonge donskuikens (6).
Boven de Waddenzee konden we, zittend in de luwte van de dijkvoet, de
vistechniek bewonderen van de Dwergstern. De witte, slanke, wendbare
vliegers met hun kleine zwarte kop met priemsnavel schoten loodrecht het
water in. Zwarte Sterns scheerden over het water op zoek naar vliegende
insecten. Op de door schapen kaalgevreten dijk zaten in de verte Zilver- en
Kapmeeuwen en daar tussen Nijlganzen en een Casarca. Over die laatste
exoot waren we het eerst niet eens. Maar het bleek toch inderdaad een
Casarca: mooi bruin-oranje, zonder die dreigende oogvlek van de
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Nijlganzen. Tussen de enorme hoeveelheid schapenkeutels lagen
verscheidene vogel kadavers van o.a. een Stormmeeuw, een jonge
Mantelmeeuw, een Aalscholver en nog wat ondetermineerbare resten.
Na anderhalf uur verscheen er een boswachter, met excuus. Dankzij het
telefoonwerk van Marian was hij gekomen. Met zijn busje voorop, gevolgd
door drie van onze auto’s, reden we over de zeedijk tot het Amstelmeer.
Op een aantal goede vogelplekken stopte de optocht. Het was
ondertussen laagwater geworden. Langzaam kwamen er steeds meer
schorren, begroeid met zeekraal, boven water. En daarmee werden ze
steeds meer groen, geel en rood. Voor de vogels een bron van lekkernijen;
niet de zeekraal natuurlijk, maar de beestjes in de modder ertussen.
Massa’s vogels profiteerden daarvan. Vaak in dezelfde groepen: Wulpen,
Lepelaars, Zilverplevieren, Bergeenden, Kapmeeuwen, Scholeksters en
Tureluurs.
Ik noem alleen nog enkele bijzondere exemplaren. Zoals een groep Rosse
Grutto’s nog mooi in kleur, Krombekstrandlopers, Tapuiten en Smienten.
Arend, hij alleen, ontdekte nog een heel bijzondere vogel n.l. een Chinese
Rotgans! Wij waren helaas niet bij machte dat te verifiëren. De boswachter
vertelde ons o.a. nog dat het aantal broedvogels op de schorren sterk
achteruit gaat door eieren- en jongenroof door Vossen, Ratten en Egels. In
een groep Lepelaars zagen we geringde exemplaren met blauwwitte (nr
21) en roodwitte (nr 62) pootringen. Bij laagwater werden de Kiekendieven
ook weer actief. In de buurt van het Amstelmeer reden we terug naar het
Kuitje voor een kop koffie en een diapresentatie. Daarna hebben we onze
kijkers nog gericht op het droogvallende wad, bespikkeld met wit van
tienduizenden Lepelaars en meeuwen. Een overweldigend gezicht! Ook
een Grijze Zeehond, die door een geul zwom, stak af en toe zijn /haar kop
boven water.
Na al dat moois reden we nog even terug naar het Amstelmeer en
omgeving. Op het wad waren honderden Bergeenden in kleine groepen
aan het foerageren met daar tussen groepjes Zilverplevieren. In een poel
bij het Amstelmeer zat een groot koppel Grauwe Ganzen met enkele
grazende Brandganzen. Het gebied rond de poel was dichtbegroeid met
het zoutminnende Goudknopje, een exoot uit Zuid Afrika. Daartussen
scharrelden nog een paar Watersnippen met hun gestreepte kopjes en een
stel zilvergespikkelde Spreeuwen. Het slot van een geslaagde vogelaarsdag. Marian en Arend bedankt voor de organisatie !!
14
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Foto-impressie excursie Balgzand
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Foto’s: Sjaak Vooren
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Vogeltrekexcursies, Castricum aan Zee, 17 en 25 oktober 2009
Vincent van Roemburg
Het is zaterdag 17 oktober en net na zonsopkomst verzamelt zich om 8:00
uur een groep vogelaars bij de strandopgang van Castricum aan Zee.
Huub is vandaag de excursieleider en wacht de deelnemers op. Nadat de
groep compleet is, begon Huub met het slechte nieuws van de dag. “Echte
vogeltrek zullen we vandaag niet zien”, zei hij, ”De wind staat verkeerd”.
Het is prachtig weer met mooie Hollandse luchten en staat er een matige
noordenwind. “Voor de vogels ideaal weer voor de vogeltrek”, vervolgt
Huub zijn verhaal. “Met deze wind en het goede weer trekken veel vogels
hoog over, met een goede rugwind, in zuidelijke richting. Hierbij blijven ze
dan ver buiten het zicht van de vogelaars op de grond. De beste
omstandigheden voor vogeltrek kijken zijn dus niet de meest ideale
omstandigheden voor de vogels”.
“Eigenlijk”, zo vertelt Huub verder, “zou iedereen die aan de kust woont
eens ‘echte vogeltrek’ moeten meemaken”. De meeste kans daarop maak
je bij een matige zuidoosten wind. Vogels kiezen er dan juist voor om laag
over het terrein te vliegen om zo minder last te hebben van de wind.
Wanneer het een aantal dagen slecht weer is geweest en de wind draait
daarna naar de zuidoosthoek, dan wordt het helemaal feest voor de
vogelaars. Alle trekkers hebben het slechte weer afgewacht en bij de
eerste opklaring vertrekken zij massaal. De lucht kan dan vanaf
zonsopkomst gonzen met zwermen vogels.

Een goede plek om vogeltrek te bekijken is vanaf de Zeereep, de eerste rij
duinen vanaf het strand. Vandaag loont het echter niet de moeite om
stationair te blijven. Over de Vlewosche Weg lopen we daarom richting het
Vogelduin om vervolgens via het fietspad en de Zeeweg terug naar
Castricum aan Zee te lopen. Tijdens de wandeling zien we verschillende
kleine groepjes overvliegen waaronder Sijzen, Kramsvogels en Koperwieken. Hier en daar zitten verschillende Roodborsten hun deuntje te fluiten.
Rondom het vertrekpunt zien we een grote groep Spreeuwen die wordt
aangeduid als ‘Ter Plaatse’, een groep die rond blijft hangen op een
bepaalde plek. Boven de Zeereep zien we een Sperwer, en ook een
Goudhaan wordt gezien.
16
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Vanaf de Zeeweg zagen we verderop in het duin een Buizerd op de grond
zitten; een Zwarte Kraai vloog over. In de lucht een prachtige regenboog.
Weliswaar niet het doel van de excursie, maar evengoed een mooi toetje
en een “hoe-zit-dat-moment” waarbij we ons afvroegen waarom de lucht
donkerder getint is tussen binnenste en buitenste regenboog.
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Alle reden om de komende dagen de wind in de gaten te houden en te
hopen op een gunstige dag. Tot ongeveer midden november maken we
nog steeds kans op het zien van echte vogeltrek.
Een week later, zondag 25 oktober, staat wederom een groepje vogelaars
vroeg op en verzamelt zich bij Castricum aan Zee. Deze tweede geplande
vogeltrekexcursie wordt geleid door Hans Kuperus. In het activiteiten
programma stond geschreven “Let op ! Twee ‘Vogeltrek’-excursies (slecht
weer risico: twee kansen)”. Net als een week eerder was het weer niet heel
slecht maar helaas geen wind uit het zuidoosten. Vandaag stond er een
harde westenwind en helaas voor ons was wederom geen vogeltrek
zichtbaar. Alleen een groep Spreeuwen trok laag door de duinen. Met zijn
zessen zijn we naar dezelfde strandopgang gelopen als een week eerder;
onderweg een Oeverpieper, Koperwiek en verschillende zingende Roodborsten waargenomen. Ver boven het bos cirkelde een Buizerd en langs
de Zeereep trokken groepen meeuwen langs in zuidelijke richting.

Vanaf de strandopgang hebben we een klein uurtje over zee staan kijken.
Hierbij werden verschillende Futen, Aalscholvers, Grote Mantelmeeuwen,
Zilvermeeuwen en een Noordse Stormvogel gezien. Laag over het water,
scheerden in zuidelijke richting enkele duikers. Aangezien de ervaring met
zeetrek kijken te kort schoot, konden we niet vaststellen om welke
duikersoort(en) het hier ging. Op de terugweg door het duin werden de
waarnemingen vandaag afgesloten met het zien van een Havik.
18
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Voor wat betreft het zien van vogeltrek zat het dit jaar twee keer niet mee
en bleek de wind spelbreker. Ongetwijfeld trekken de vogels van noord
naar zuid en doen ze dat ook via de trekroutes langs de kust. Hans legt uit
dat het niet alleen de lokale omstandigheden zijn, maar ook vooral de
omstandigheden verder noordwaarts op de trekroute. Al met al is het een
kwestie van geluk om ‘echte vogeltrek’ te zien. De komende weken het
weerbericht nog maar eens goed in de gaten houden, en wanneer de
omstandigheden gunstig zijn een paar uurtjes later naar het werk en
daarmee het geluk een beetje proberen af te dwingen. Huub en Hans,
bedankt voor jullie enthousiaste begeleiding van de excursies.

Excursie Vogeltrek – Noordhollands Duinreservaat, 17 oktober 2009
Joke Huijser
Met een groep van 16 personen stonden we om 8.00u bij het
Strandpaviljoen Castricum, met Huub als excursieleider. Huub begon met
een inleidend gesprekje dat er nu geen vogeltrek is, de wind was niet
gunstig. Hij stelde voor om een eind het duin in te lopen en langs de Van
Oldenborgweg weer terug, in de hoop dat we nog iets zouden kunnen zien.
Er zal ongetwijfeld wat gevlogen hebben, maar voor ons waren ze niet te
zien. Waarschijnlijk vlogen ze heel hoog vanwege de windrichting.
Bij een strandopgang hebben we nog een poosje over zee getuurd; daar
zagen we o.a. een Zwarte Zee-eend, Alk/Zeekoet en een groepje Eiders.
Terug op de Zeeweg werd er waarschijnlijk een Beflijster gezien, maar hij
verdween in de bosjes en liet zich niet meer zien. Daar hebben we met z’n
allen genoten van het uitzicht, want wat is het duin toch mooi, en van een
prachtige dubbele regenboog die steeds feller werd.
Huub vertelde ook dat de weersvoorspellingen voor dinsdag heel goed
waren voor de vogeltrek, zuid/oosten wind, ze zouden dan vrij laag
overvliegen. De drukste vliegtijd is tussen 8.00u en 11.00u.
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Dinsdag 29 oktober 2009, Vogeltrek herkansing.
Joke Huijser
Om 8.15 uur waren Frank, Mirjam en ik (Joke) weer bij het strandplateau.
Al turend door de verrekijkers, zagen we Huub, Marjan en Erik staan. Dat
was gunstig voor ons want Huub was erbij - ik vlak de rest absoluut niet uit
- maar wat weet die man veel van vogels en wat kan hij het goed
overbrengen !
Nu werden we op onze wenken bediend, groepen Veldleeuwerikken,
Spreeuwen, en Vinken met een enkele Keep in hun kielzog vlogen over.
Frank zag twee Goudvinken aankomen, met de zon vol op de borst
kleurden ze prachtig oranje. Maar ook vijf Buizerds tegelijk, een paar
Sperwers en een Havik konden we goed bekijken. Huub juichte, er vloog
een Appelvink over, die had hij daar nog nooit gezien tijdens de trek. Ook
een Witte Kwikstaart, Groenlingen en Gras- Boom- en Oeverpiepers
hebben we gezien.
De Goudhaantjes en Roodborst zaten wat dichterbij en lieten zich - vooral
de Roodborst af en toe boven op een struik - mooi bewonderen. Ik zal
ongetwijfeld nog wat soorten vergeten hebben, maar ik vind dit al heel wat!
Zo zie je maar dat twee dagen zo vlak na elkaar, door de wind, zo heel
verschillend kunnen zijn.
Al met al was het een zeer voldane en gezellige ochtend, want er werd
veel naar vogels gekeken maar ook heel veel gelachen. Met een goed
gevoel gingen we naar Restaurant Zeezicht voor een heerlijk kopje koffie.

Broedvogelinventariseerders gezocht !
Vogelwerkgroep leden inventariseren al meer dan 25 jaar een aantal
representatieve “plotjes” in het Noordhollands Duinreservaat op broedvogels. Dit levert uiterst belangrijke informatie op over langjarige trends
wat betreft algemene en schaarse soorten broedvogels in het duin. Het is
dan ook zeer belangrijk dat we dit blijven volhouden ! Door omstandigheden zijn er een aantal plotjes vacant, en we zoeken dan ook dringend
inventariseerders. Meldt U aan bij Paul van der Linden, boswachter PWN,
tel: 06-51419637, email: Paul.vd.linden@PWN.nl. Het is niet super moeilijk
en we helpen je hierbij graag op weg !!
20
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Voorjaarsweek Polen, 7 – 15 mei 2010
Commissie Lezingen&Excursies
Het is alweer vijf jaar geleden dat we het mooie deltagebied van de rivier
de Warta bezocht hebben. Arend de Jong, die in het gebied een
buitenhuisje heeft en het gebied goed kent, zal onze gids zijn. Om van 7
volle excursiedagen te kunnen genieten kiezen we ervoor op vrijdag te
vertrekken. Over welke vogels en andere dieren we kunnen verwachten
schrijft Arend zelf een stukje, verderop in deze Winterkoning.
We verblijven in Agroturystyka “Pod Lasem” in Glisno, nabij Lubniewice,
hetzelfde pension als de vorige keer in 2005. Het ligt op een mooie
bosrijke plek met de Bonte Vliegenvanger voor de deur, enkele kilometers
verwijderd van het huisje van Arend. Pod Lasem biedt 2 tot 4
persoonskamers en volpension. Er is voor 12 personen gereserveerd.
De kosten zijn nog onzeker, maar bedragen ca. € 330,00 p.p., dat houdt in:
volpension, de heen- en terugreis en het rondrijden ter plekke.
U kunt zich aanmelden vanaf vrijdag 15 januari tot en met maandag 15
februari bij Marian van Leeuwen (tel.:0251-311092 of via email: fredmarian@hetnet.nl ). Uw aanmelding is definitief na storting van € 150,00
op ASN bankrekening 707360978 t.n.v. M. van Leeuwen o.v.v. Polenreis.
Excursie Polen, 7 – 15 mei 2010
Arend de Jong
We gaan met de VWG weer naar Polen, en wat kunnen we zoal
verwachten als we daar zijn? We zitten in het dorp Glisno en aan de
andere kant van het dorp zit een kleine groep Ortolanen waar ik erg blij
mee ben. Bij mijn huis heb ik geregeld Middelste Bonte Specht en soms zit
er een Kortsnavelboomkruiper in het bos te zingen. Bij Lubniewice is een
afgraving waar een kolonie Oeverzwaluwen broedt en de laatste jaren
roept daar vaak de Draaihals. Als op zoveel plekken zit er ook Paapje en
Grauwe gors. In het deltagebied van de Warta kunnen we Roerdomp,
baltsende Bruine Kiekendief, roepende Hoppen, Kraanvogels en
Buidelmezen verwachten. Overal heb je kans op Zeearend, maar wel het
meest in de monding van de Warta, waar we natuurlijk heen gaan. Dit jaar
heeft Douwe Jepma prachtige foto’s gemaakt. Ook kunnen we daar
Dwergstern, alledrie de moerassternsoorten, Roodhalsfuut en Geoorde
fuut verwachten en veel baltsende Kemphanen en Bosruiters.
De Winterkoning 45 (1)
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Of we het gebied van de monding van het Warta reservaat echt in kunnen
is afhankelijk van de waterstand van de twee rivieren die daar samen
komen. Bonte kraai en Raaf zijn in heel Polen algemeen. We zijn wat later
in het voorjaar waardoor we wat meer Grauwe Klauwieren zullen zien en
de Klapekster zal eerder kleine jongen hebben dan nog op eieren zitten.
Rond 15 mei komen de eerste Roodmussen en Krekelzangers binnen
terwijl de Noordse Nachtegaal dan op volle sterkte is. Natuurlijk zijn de
Ooievaars die we overal op hun nesten zien zitten een pracht en dan af en
toe komt er een Zwarte Ooievaar langs.
Dit is maar een klein voorproefje van wat we allemaal tegen kunnen
komen. Ik denk dat we weer een fantastische week tegemoet gaan !

Voorbeschouwing lezing van Berend Voslamber op 24 februari 2010:
“Grauwe Ganzen in Nederland op naar de miljoen of….??”
Het gaat goed met de ganzen in Nederland. Zelfs zo goed dat veel
landgenoten zich afvragen waar dit moet eindigen.
In deze lezing zal ik ingaan op een aantal zaken rond onderzoek aan
Grauwe Ganzen. In het eerste deel komen de resultaten van het
ringonderzoek tot dusver aan de orde. Waar gaan onze ganzen buiten het
broedseizoen naar toe. Zijn er verschillen tussen de populaties of doen ze
allemaal hetzelfde?
In het tweede deel ga ik in op de vraag hoe ganzenpopulaties zich
opbouwen. Blijven ze maar toenemen of juist niet en welke factoren zijn
daarop van invloed.
Tegenwoordig heeft ( vrijwel ?) iedereen het idee dat je moet ingrijpen in
de alsmaar groeiende populaties. Maar is dat zo zinvol? En laten we
bovenal niet vergeten dat de soortgroep nog niet zo heel lang geleden met
uitsterven werd bedreigd. Toen er uiteindelijk werd gebroed in de
Oostvaardersplassen was heel natuurminnend Nederland blij dat de
Grauwe Ganzen terug waren in onze natuurgebieden. De euforie toendertijd was bijna vergelijkbaar met die welke er de laatste jaren was over
het broeden door Kraanvogels in het Fochterloerveen en Zeearenden in de
Oostvaardersplassen.
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IJsvogelwerkgroep in actie - Zaterdag 24 oktober 2009
Vincent van Roemburg
Het was op een druilerige zaterdagochtend dat vier leden van de nieuwe
IJsvogelwerkgroep aan het werk gingen om de wortelstructuur van een
omgevallen boom om te toveren in een geschikte broedlocatie voor
IJsvogels. De locatie is ideaal door de afgelegen en rustige ligging en het
schone water voor de wand. Om de broedlocatie gereed te maken moest
er eerst nog wel het een en ander gegraven worden.
Op de ene foto zien we Klaas, Bart en Ko in actie bij de graafwerkzaamheden. Nadat de bodem voor de wand diep genoeg is uitgegraven, wordt
het “dijkje” doorgestoken. De laatste graafwerkzaamheden worden daarna
uitgevoerd met de voeten in het water. Bij deze wand stonden Bart en
Klaas uiteindelijk tot over de knieën in het water. Laarzen zijn dan niet
meer hoog genoeg, zoals op de andere foto is te zien: een flinke slok water
wordt door Klaas uit zijn laars gegoten. Deze dag bleef het daar gelukkig
bij. Bij werkzaamheden afgelopen zomer zijn mensen al onderuitgezakt in
de zachte bodem en van top tot teen nat worden. Bij de huidige
temperaturen moet je daar niet aan denken. De IJsvogelwerkgroep is
daarom naarstig op zoek naar enkele waadpakken.
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OPROEP !
Naast de waadpakken, is de IJsvogelwerkgroep voor aanvang van het
broedseizoen 2010 op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers, die
willen helpen bij het monitoren en onderhouden van de broedwanden. Heb
je interesse? Neem dan contact op met Klaas Pelgrim.
ijsvogelwerkgroep@vwgmidden-kennemerland.nl
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Vogelbladen
Rien Burger
Tussen Duin en Dijk, nr 3, 2009
-Roodhalsfuten broeden vermoedelijk niet in Noord-Holland. Toch zou dit
zo maar kunnen gebeuren. In Noord-Holland zijn namelijk aardig wat
plassen en meertjes die niet te diep zijn en waarin zich voldoende
onderwaterplanten en planten op de bodem bevinden, want dat is een
voorwaarde voor het verschijnen van de Roodhalsfuut. Zij eten vooral
onderwaterinsecten, slakken en kleine schaaldieren, die zich op de planten
bevinden. Zo nu en dan worden deze futen in de broedperiode gezien,
zoals in 2000 en 2006 in de AW-duinen en de Kennemerduinen.
Van Nature, nr 6, 2009
-In vervolg op het bericht in de vorige Van Nature over de Grauwe Ganzen
op Texel, wordt nu gemeld dat het aantal Ganzen in 2009 nog net zo hoog
is als het aantal ná de vergassing in 2008. Dat is verrassend, want men
had verwacht dat het verlies van buitenaf zou worden opgevuld.
-In het langjarig onderzoek naar de achteruitgang van de Tapuit in de
duinen wordt o.a. gekeken welk vegetatietype het meeste voedsel voor
deze vogels biedt. Tapuiten eten vooral Ritnaalden, rupsen van nachtvlinders en rozenkevers. Ook de bereikbaarheid van deze insecten speelt
een belangrijke rol. Zo tellen de verruigde stukken duin de meeste insecten
maar deze zijn onbereikbaar. Bodembewonende rupsen, die makkelijk te
consumeren zijn, komen alleen in duingraslanden voor. De voorlopige
conclusie is dat grazige en open zandige stukken het beste zijn voor de
Tapuit.
De Skor, nr 4, 2009 (VWG Texel )
-Op Texel broeden na 46 jaar eindelijk weer Kerkuilen. Waarschijnlijk is er
sprake van 3 paar in 2009.
De Tringiaan, nr 4, 2009 (VWG Schagen)
-In het Zwanenwater werden in het voorjaar van 2009 zeer verrassend 6
territoria van de Cetti’s zanger aangetroffen. Men had verwacht dat de
strenge winter van 2008/2009 voor deze vogel fataal zou zijn. Niets is
minder waar. Vooral als men bedenkt dat in 2006 en 2007 slechts sprake
was van 2 resp. 1 territorium, terwijl de voorafgaande winters zacht waren!
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Waarnemingen in het werkgebied
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 juni t/m 30 September 2009. Het is een 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 waarnemingen niet in dit overzicht verwerkt.
Vragen over http://www.waarneming.nl kunnen gesteld worden aan
info@waarneming.nl of eventueel aan schrijver dezes. Mocht u vragen of
opmerkingen
hebben
over
dit
overzicht
mail
dan
naar
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.
Kuifduiker
22-aug-09 1 ex. Castricum - stille strand en zee Hans Schekkerman
20-sep-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Tycho Hoogstrate
Geoorde Fuut
20-jul-09 2 ex. NHD - Karpervijver Willem Olbers
Een adult met een jong van circa 3 weken. Ik kijk daar regelmatig en heb
daar nog nooit deze fuut gezien en deze heeft nog wel een jong. Geweldig.
Vanaf 4-aug-09 tot en met 26-sep-09 verbleef er eerst 1 en later zelfs twee
geoorde futen op het Hoefijzermeer (meerdere waarnemers)
Noordse Stormvogel
5-sep-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Henk Levering mooi dichtbij
5-sep-09 19 ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
Aalscholver (hoog aantal)
14-jul-09 1000 ex. NHD- Hoefijzermeer Joke Huijser
26-sep-09 250 ex. NHD- Hoefijzermeer Jaap Groenhof
Roerdomp
2-jul-09 1 ex. Zuider Nollen Arend de Jong
13-jul-09 1 ex. Zuider Nollen Frank in den Bosch
20-sep-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Tycho Hoogstrate
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Kwak
Op 28 juli werd in Beverwijk een onvolwassen Kwak ontdekt door Coby
Hensen. De vogel zat te slapen op een paaltje in een slootje. Opvallend
was de zachtgroene kleur op de kop langs de snavel en het oranje oog.
Staart was effen, leisteen, grijs. Op 29/7 zag Mary Markx deze vogel ook.

Juveniele kwak

Foto: Coby Hensen

Kleine Zilverreiger
Van 5-jul-09 t/m 27-jul-09 2ex. Wei van Brasser (meerdere waarnemers)
Grote Zilverreiger
1-aug-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Hans Kuperus
24-aug-09 1 ex. Ringstation Castricum Luc Knijnsberg
25-aug-09 1 ex. Akersloot - Hempolder Maurice Tijm
Purperreiger
1-aug-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Hans Kuperus
Ooievaar
3-aug-09 1 ex. Limmerpolder Bas van Schooten
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Zwarte Zwaan
13-sep-09 7 ex. Beverwijk Michael Inden nabij de Zwarte Markt
Grauwe Gans
26-aug-09 600 ex. Limmerpolder Dick Dekker
30-aug-09 225 ex. Limmerpolder Jacques de koning
Brandgans (hoog aantal)
14-jul-09 50 ex. Akersloot - Hempolder Eichhorn Rosemarie (ca. 10 pulli)
7-aug-09 100 ex. Castricum - Plasjes N203 Pim Julsing
16-aug-09 100 ex. Castricum - Plasjes N203 Ronald Sunnotel
16-aug-09 150 ex. De Grote Ven Lonnie Bregman
Nijlgans (hoog aantal)
20-jul-09 50 ex. Akersloot - Hempolder Eichhorn Rosemarie
22-aug-09 200 ex. Alkmaardermeer Philip Laan schatting
Mandarijneend (hoog aantal)
Maximaal 6 exemplaren, NHD – Karpervijver (meerdere waarnemers)
Wintertaling (hoog aantal)
21-aug-09 55 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar eclips of juveniel
27-sep-09 330 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman
Op 2 onder water gezette bollenvelden
Zomertaling
4-aug-09 2 ex. NHD - Hoefijzermeer Eric Menkveld
9-aug-09 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte
21-aug-09 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar eclips of jong
Krooneend
19-sep-09 15 ex. Zuider Nollen Ronald Slingerland
Grote Tafeleend (Dit jaar was de vogel erg vroeg aanwezig)
25-jul-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Jos Vroege
28-aug-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Henk Levering
Actief, tussen kuifeenden. Bijna uitgeruid.
11-sep-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Harm Niesen
12-sep-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Ton Lakeman
Spectaculair als altijd met zijn kop in de veren - op 3 seconden na.
28
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Zwarte Zee-eend
13-sep-09 4 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee Jan Zorgdrager 3m, 1v
Wespendief
Vanaf 3 juli t/m 26 augustus 1, soms 2 vogels in het NHD gezien door
meerder waarnemers. 2 nesten gevonden door de roofvogelwerkgroep.
Op 14-sep-09 werden 3 ex. boven Doornvlak gezien door Arend de Jong
Blauwe Kiekendief
6-aug-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg vrouw of jonge man?
27-sep-09 1 ex. Uitgeest (gemeente) T v Domburg
Buizerd
20-sep-09 1 ex. NHDTerrein Egmond Addy van Overbeeke
Zeer wit exemplaar, recent ook door anderen gezien, op afstand amper te
onderscheiden van wit verkleurde dode tak.
Boomvalk (op veel plekken 1 vogel gezien - meerdere waarnemers)
6-aug-09 7 ex. Zuider Nollen Hans Schekkerman
25-aug-09 3 ex. NHD - Hoefijzermeer
Patrijs
19-aug-09 8 ex. Bergen (NH.) Ronald Sunnotel 2 adult + 6 juveniel
22-aug-09 8 ex. Castricum Dick Dekker op weiland langs de zanddijk
12-sep-09 8 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel
Kwartel
25-aug-09 1 ex. Ringstation Castricum Fabian Meijer en Bram Ubels
‘s ochtends zingend nabij de vinkenbaan.
Porseleinhoen
18-aug-09 1 ex. Zuider Nollen Luc Knijnsberg
Kwam aanvliegen op nachtgeluid en landde tussen kruipwilgbosje.
Kluut
1-jul-09 19 ex. Castricum - Plasjes N203 Eichhorn Rosemarie
26-jul-09 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Robert Lotman
Griel
Op 11 en 12 juli aanwezig op het Doornvlak. Vele waarnemers.
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Griel

Foto: Fred Visscher

Kleine Plevier
In de periode 2-jul-09 t/m 4 Augustus juli werden op het Doornvlak kleine
plevieren gezien door meerdere waarnemers. Maximale aantal was 11 op
2 juli. Hier hebben ook minimaal 2 paartjes gebroed.
Strandplevier
2-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch
Goudplevier
16-aug-09 160 ex Akersloot - Hempolder Henk van der Leest
Ca. 100 in de Hempolder, nog eens 60 in de Castricummer Polder
30-aug-09 35 ex Bergen (NH.) (gemeente) Jacques de Koning
Kievit
23-jul-09 300 ex Langs de A9 bij Akersloot Thijs Fijen
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Kanoet
18-sep-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Drieteenstrandloper
20-jul-09 2 ex. IJmuiden - Noordzee Guus van Duin ~ in zomerkleed
Kleine Strandloper
9-aug-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
9-aug-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte
4-aug-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
Krombekstrandloper
9-aug-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane & Marco Witte
11-sep-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Op onder water gezet bollenland langs de Vennewaterweg.
18-sep-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Op onder water gezet bollenland langs Vennewaterweg.
Paarse Strandloper
13-sep-09 1 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager
Kemphaan
2-jul-09 10 ex. Heiloo Renie van der Werf Onder water gezet akkertje
2-jul-09 7 ex. Heiloo Renie van der Werf Onder water gezet akkertje
23-jul-09 15 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes
31-jul-09 17 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jeroen Bijleveld
1-aug-09 20 ex. Bergen (NH.) Ronald Sunnotel ondergelopen bollenveld
7-aug-09 30 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel
9-aug-09 31 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte & Erwin van Saane
10-aug-09 8 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Joost Heeremans
13-aug-09 7 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
22-aug-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ruud Altenburg
11-sep-09 25 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
13-sep-09 12 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
18-sep-09 19 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Watersnip
9-aug-09 40 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
Houtsnip
11-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Alwin Borhem
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Rosse Grutto
11-sep-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Onder water gezet bollenland aan Vennewaterweg.
18-sep-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Regenwulp
1-aug-09 1 ex. Heemskerk - Duingebied Arnout-Jan Rossenaar
13-sep-09 1 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager
Wulp
16-sep-09 100 ex. Castricum (gemeente) Ronald Sunnotel
Zwarte Ruiter
9-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Dick Dekker
23-jul-09 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes
31-jul-09 1 ex. Heemskerk - Duingebied Arnout-Jan Rossenaar
7-aug-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
9-aug-09 4 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
9-aug-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte
18-sep-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Dick Dekker
Onder water gezet bollenland langs de Vennewaterweg
Bosruiter
6-jul-09 3 ex. NHD - Doornvlak Tello Neckheim
14-jul-09 6 ex. NHD - Doornvlak Tello Neckheim
23-jul-09 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes
23-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Tello Neckheim
29-jul-09 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Paul de Jong
30-jul-09 2 ex. NHD - Doornvlak Tello Neckheim
31-jul-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Paul de Jong
31-jul-09 5 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jeroen Bijleveld
1-aug-09 2 ex. Bergen (NH) Ronald Sunnotel Ondergelopen bollenveld
5-aug-09 7 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Paul de Jong
7-aug-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
9-aug-09 5 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
9-aug-09 9 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte
13-aug-09 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
Steenloper
13-sep-09 45 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager
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Kleine Jager
13-sep-09 3 ex. Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar
13-sep-09 2 ex. Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar
13-sep-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar
Kleinste Jager
4-sep-09 1 ex. Castricum - Stille strand en zee Hans Schekkerman
Grote Jager
4-sep-09 1 ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
5-sep-09 5 ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman
9-sep-09 1 ex. IJmuiden - Noordpier Paul Tak
Dwergmeeuw
21-jul-09 1 ex. IJmuiden - Noordzee Rene Alberts
Kokmeeuw (hoog aantal)
8-aug-09 150 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
19-sep-09 100 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
Kleine Mantelmeeuw (hoog aantal)
21-sep-09 700 ex. NHDTerrein Castricum Ruud Altenburg
Zilvermeeuw (hoog aantal)
21-sep-09 600 ex. NHDTerrein Castricum Ruud Altenburg
Hybride Kleine Mantelmeeuw x Zilvermeeuw
21-sep-09 2 ex. NHD Terrein Castricum Ruud Altenburg
27-sep-09 1 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
Geelpootmeeuw
3-aug-09 1 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
15-aug-09 1 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
17-aug-09 1 ex. Uitgeestermeer Ruud Altenburg
6-sep-09 1 ex. Beverwijk Ruud Altenburg
21-sep-09 6 ex. NHD Terrein Castricum Ruud Altenburg
Pontische Meeuw
21-sep-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Ruud Altenburg
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Grote Mantelmeeuw (hoog aantal)
21-sep-09 300 ex. NHD-Castricum Ruud Altenburg
Drieteenmeeuw
Op 12 en 13 juli 09 zat 1 ex.
op Doornvlak (meerdere
waarnemers)

Foto: Pim Julsing

Grote Stern
6-aug-09 15 ex. IJmuiden - Noordzee Lonnie Bregman
Zwarte Stern
5-sep-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Hans Schekkerman
Zeekoet
19-sep-09 1 ex. IJmuiden Ruud Altenburg
Zomertortel
12-jul-09 1 ex. Beverwijk (gemeente) Mark Res
30-aug-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Paul de Jong
Halsbandparkiet 19-sep-09 1 ex. Limmen Dick Dekker
Koekoek
15-jul-09 1 ex. NHD - Hazenduin Fred Hustings
19-jul-09 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Diana Lakerveld
1-aug-09 1 ex. NHD - Kijkscherm de Hoep Jan Willem de Jong
22-sep-09 1 ex. NHD - Vlewoseweg Peter van de Berg
Kerkuil
3-aug-09 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel
Bosuil
3-aug-09 2 ex. Landgoed Marquette Joost Heeremans
7-sep-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
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Gierzwaluw
23-jul-09 150 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jaco Jes
26-jul-09 100 ex. NHDTerrein Bakkum Ton Lakeman
IJsvogel
Verschillende waarnemers zagen 1 of 2 ijsvogels bij de Karpervijver,
Landgoed Marquette, Zuider Nollen, Hoefijzermeer, Heemskerk –
Duingebied, IJmuiden - Havens & Sluizen, en de Kuil in Uitgeest
Draaihals
25-aug-09 1 ex. Ringstation Castricum Fabian Meijer & Bram Ubels
6-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Paul Ruiters
Groene Specht
2-jul-09 2 ex. NHD Terrein Egmond Jaring Roosma
2-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Joke Huijser
2-jul-09 2 ex. NHD Terrein Egmond Bouke Roosma
2-jul-09 1 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch
19-jul-09 2 ex. NHD - Doornvlak Diana Lakerveld
2-aug-09 1 ex. NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Ruud Altenburg
2-aug-09 1 ex. NHD - Doornvlak Ruud Altenburg
4-aug-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Leo Heemskerk
7-aug-09 2 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch
23-aug-09 1 ex. Uitgeest (gemeente) Lonnie Bregman
Boomleeuwerik
13-sep-09 5 ex. Castricum - Vogelduin Leo Heemskerk
13-sep-09 1 ex. Castricum - Zeeweg Leo Heemskerk
26-sep-09 1 ex. NHD - Doornvlak Jaap Groenhof
27-sep-09 3 ex. Castricum (gemeente) Hans Schekkerman
Oeverzwaluw
21-aug-09 1 ex. Noorderneg CS Roselaar
22-aug-09 1 ex. Heemskerk Joost Heeremans
Boerenzwaluw
5-aug-09 200 ex. NHD- Hazenduin Leo Heemskerk Een behoorlijke groep
boerenzwaluwen vloog rond, doken later het riet in – slaapplaats
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Grote Pieper
19-sep-09 1 ex. Zuider Nollen alleen gezien niet gevangen door de Vinkers
20-sep-09 1 ex. Zuider Nollen alleen gezien niet gevangen door de Vinkers
20-sep-09 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 43 Eric Menkveld roepend. ter plaatse!
21-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum vangst
29-sep-09 1 ex. Zuider Nollen alleen gezien niet gevangen door de Vinkers
30-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Vangst
Duinpieper
23-aug-09 2 ex. VRSCas Hans Schekkerman 1 geh.-8.00u; 1 gez.-8.45u
Oeverpieper
13-sep-09 2 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager
Een mogelijke Citroenkwikstaart op 26-sep-09, gezien door ringers.
Grijzige kwikstaart, geen geel, 2 witte vleugelstrepen. Opvallend brede
witte, aan de bovenkant ronde wenkbrauwstreep achter oog. Geen lichte
omranding van oorstreek gezien. Lichte borst. Geluid niet gehoord. Kwam
op geluid af van Witte & Grote Gele Kwik (Vinkenbaan Castricum).
Nachtegaal
3-jul-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Marijn Prins
2-aug-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Ton Lakeman
Blauwborst
18-aug-09 1 ex. NHD Terrein Egmond T Bronner
7-sep-09 1 ex. Zuider Nollen Hielke Boomsma
Zwarte Roodstaart
22-jul-09 1 ex. Beverwijk (gemeente) Sander van Vliet
7-aug-09 1 ex. NHD Terrein Heemskerk Frank in den Bosch
Paapje
24-aug-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Willem Olbers
30-aug-09 3 ex. NHD Terrein Egmond Paul de Jong
7-sep-09 1 ex. Zuider Nollen Mark Res
9-sep-09 6 ex. NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg
10-sep-09 1 ex. Zuider Nollen Leo Heemskerk
12-sep-09 1 ex. Zuider Nollen Henk van der Leest
20-sep-09 1 ex. Castricum - Vogelduin Joost Klein Haneveld
24-sep-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
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Beflijster
19-sep-09 3 ex. Bakkum - Noord KNNV Alkmaar R. Polder
Fouragerend met zanglijster op paardeweitje oost van de karpervijver
30-sep-09 4 ex. Castricum - Vogelduin Henk van der Leest, Mark Res
2 voorbij trekkend en 2 indalend in één van de duindoorn struiken.
Siberische Sprinkhaanzanger
30-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Vinkenbaan Castricum
Sprinkhaanzanger
4-jul-09 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Frank in den Bosch
11-jul-09 2 ex. NHD Terrein Bakkum Alwin Borhem
12-jul-09 1 ex. NHD - De Mient Jaap Groenhof
14-jul-09 6 ex. IJmuiden Fred Hustings verspreid langs fietspad
2-aug-09 1 ex. Vuurbaakduin eo Mark Broeckaert
Waterrietzanger
Vangsten waterrietzangers op Ringstation Castricum: 1-aug-09 2ex., 7aug-09 2 ex., 9-aug-09 1 ex. en 26-aug-09 1 ex. (bron waarneming.nl)
Grote Karekiet
29-jul-09 3 ex. NHD - Karpervijver Tello Neckheim 1 ad. met 2 juv.
Spotvogel
19-jul-09 2 ex. NHD - Infiltratiegebied Diana Lakerveld
Sperwergrasmus
17-aug-09 1 ex. Ringstation Castricum Cees de Vries
Fluiter
18-jul-09 1 ex. NHD - Zweefvliegveld Sander van der Flier
Iberische Tjiftjaf
27-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Vinkenbaan Castricum heeft qua
verenkleed alle kenmerken van najaars Iberische tjif. Helaas geen geluid.
Zowel door Spaanse als Portugese ringer bevestigd als zijnde ibericus!
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Grauwe Vliegenvanger
12-jul-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Trudy Winthorst
9-aug-09 1 ex. NHD - De Mient Ellen de Bruin
5-sep-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
10-sep-09 1 ex. NHD Terrein Castricum Leo Heemskerk
Kleine Vliegenvanger
16-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Vinkenbaan Castricum
Spreeuw (hoog aantal)
30-aug-09 400 ex. Limmerpolder Jacques de Koning
2-sep-09 2000 ex. Castricum - Centrum Leo Heemskerk Slaapplaats
Keep
30-sep-09 3 ex. Castricum - Vogelduin Henk van der Leest
In groepjes Vinken, die veelvuldig langstrokken
Barmsijs spec.
4-jul-09 4 ex. Zuider Nollen Matthijs Broere
Kleine Barmsijs
14-jul-09 1 ex. Beverwijk (gemeente) Johan Stuart
Kruisbek
12-jul-09 35 ex. NHD Terrein Bakkum August van Rijn & Alwin Borhem
12-jul-09 2 ex. NHD - Doornvlak Maarten Hotting & Jeroen Brandjes
28-jul-09 1 ex. NHD Terrein Egmond Martijn de Jong
5-aug-09 10 ex. NHD - Doornvlak Christian Kooij Minstens 10.
21-aug-09 1 ex. Castricum Hans Schekkerman
8-sep-09 1 ex. NHD - Doornvlak Hans Russer
19-sep-09 10 ex. NHD Terrein Egmond Theo Baas
19-sep-09 8 ex. NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Frank in den Bosch
Goudvink
2-jul-09 3 ex. NHD - De Mient Jaring Roosma & Bouke Roosma 1 juveniel
4-aug-09 2 ex. NHD Terrein Egmond Hielke Boomsma 1man + 1vrouw
4-aug-09 1 ex. NHD Terrein Heemskerk Mary Markx Roep beantwoord
21-aug-09 1 ex. NHD Terrein Bakkum Mary Markx
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Appelvink
12-jul-09 2 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res
Afgelopen weken al regelmatig op deze plek waargenomen.
17-jul-09 3 ex. Castricum (gemeente) Mark Res
9-aug-09 1 ex. NHD - De Mient Ellen de Bruin
19-aug-09 3 ex. Heemskerk Joost Heeremans waren overdag roepend in
het Rendorppark te horen, echter niet te vinden in de dichte kronen
21-aug-09 7 ex. Heemskerk Joost Heeremans mogelijk meer, zitten er
nog steeds maar moeilijk in de kijker te krijgen.
22-aug-09 4 ex. Heemskerk Joost Heeremans zijn er ongetwijfeld meer
Ortolaan
12-sep-09 1 ex. Ringstation Castricum Vinkenbaan Castricum

2010 - Het Jaar van de Bruine Kiekendief
In 2010 organiseren SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de Werkgroep Roofvogels
Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief, het Jaar van de Bruine
Kiekendief. Van deze charismatische roofvogel is namelijk nog lang niet
alles bekend. Er wordt een aantal activiteiten georganiseerd om meer
bekendheid te geven aan (de bescherming van) deze soort en om
vrijwilligers te betrekken bij vogelonderzoek en -tellingen. Dit jaar zal er
daarbij speciale aandacht zijn voor het betrekken van de jeugd bij deze
fraaie roofvogelsoort.
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Enkele onderzoeksvragen die centraal staan en die we met behulp van
vrijwilligers willen beantwoorden zijn:
- Waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland? Het doel is een
compleet landdekkend beeld van de broedaantallen te krijgen;
- Fenologie: wanneer komen en vertrekken onze Bruine Kiekendieven? Dit
onderdeel leent zich voor publiciteit en het enthousiasmeren van
waarnemers. Daarnaast levert het mogelijk informatie op over o.a. de
effecten van klimaatverandering;
- Waar slapen Bruine Kiekendieven in de winterperiode, hoe zien deze
slaapplaatsen er qua samenstelling uit? Een bekende slaapplaatsregio is
het Verdronken Land van Saeftinghe, maar waarschijnlijk zijn er elders nog
wel meer kleinere slaapplaatsen te vinden.
De soort is als toppredator een belangrijke indicator voor ecosystemen
(met name moerassen en akkerland) en daarmee ook de biodiversiteit.
Omdat 2010 tevens het Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit aspect een
belangrijke rol spelen bij de communicatie.
Voor de jeugd gaan we een teken- en fotowedstrijd organiseren en zal er
in de WILDzoekers Expres veel aandacht zijn voor deze prachtige soort.
Tot slot zullen we ook scholen gaan benaderen met een lesbrief.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.jaarvandebruinekiekendief.nl
en doe mee.

P.S. Ook de jaarsoort voor 2011 is al bekend en dat zal de boerenzwaluw
zijn. Maar daarover in de loop van 2010 meer...

Naschrift: naar aanleiding van een oproep daartoe in de Algemene
Ledenvergadering van 18 November jl, beraadt het bestuur zich binnenkort
op de vraag hoe we als Vogelwerkgroep het beste kunnen deelnemen aan
deze “Het jaar van …” aktiviteit. Wordt vervolgd ..….
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Lezingen & Excursies – 1ste kwartaal 2010
Commissie Lezingen & Excursies

NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers voor de lezingen
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol, dus kom op tijd !
Dinsdag 19 januari: dialezing “Robuuste ecologische
verbindingszone van Noordzee tot Markermeer”
Spreker: Ton Butter
PWN bezoekerscentrum “de Hoep”; 20.00 uur.
Zaterdag 30 januari: dagexcursie Harger-en Pettemerpolder,
Wieringen en Wieringermeer (kans op diverse ganzensoorten,
waaronder Dwerggans, en wilde Zwanen)
Excursieleider: Huub Huneker
Vertrek station Castricum: 8.00 uur tot ca. 17 uur.
Woensdag 24 februari: dialezing “Ringprojekt Grauwe Ganzen
Noord-Holland en Ooijpolder en populatieonderzoek Grauwe
Ganzen in Nederland”
Spreker: Berend Voslamber, onderzoeksbioloog bij SOVON
PWN bezoekerscentrum “de Hoep”; 20.00 uur.
Zie ook vooraankondiging elders in deze Winterkoning.
Zondag 28 maart: excursie “Vroege vogels”, oud landgoedbos
Elswoud 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.
Zaterdag 24 april: excursie veenweide Ilperveld, waaronder varen in
fluisterpunters. Max. aantal deelnrs 18. Geen kosten aan verbonden.
Excursieleider: Huub Huneker
Vertrek station Castricum: 7.00 uur, tot ca. 14.00 uur.
N.B.: graag aanmelden vóór maandag 1 februari bij Marian van
Leeuwen, tel. 0251-311092 of per email: fred-marian@hetnet.nl
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Vrijdag 7 mei tot zaterdag 15 mei: weekexcursie naar West-Polen.
Excursieleider: Arend de Jong
Aanmelden vanaf vrijdag 15 januari tot en met maandag 15 februari bij
Marian van Leeuwen, tel. 0251 311092 of fred-marian@hetnet.nl.
Max. 12 deelnemers.
Zie verder de informatie elders in dit blad.

Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Di. 13 april
Algemene Ledenvergadering.
Di. 20 april
Avondexcursie “Nachtegalen” in de Wimmenummerduinen.
Zo. 30 mei
Dagexc. Nieuwkoop, “de Haeck” en “de Groene Jonker”.
Za.12 juni
Wandelexcursie rond het Naardermeer.
Vr.-Zo.1-3 okt. Najaarsweekend Vlieland.

Wijzigingen Ledenbestand
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld:
Mw. A. Helk
De Wildtlaan 4
1852 CK Heiloo
Dhr. S. van der Flier
Wagenburgh 41
1901 GB Castricum
Dhr. P. Hollenberg
Scheerling 9
1902 JG Castricum
Overleden:
Mw. A. Westerman
(09-11-2009)
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Walstro 30

1902 JP Castricum
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Hop, Tarifa, 9/2009

Foto: Hans Stapersma

Bijeneter, Tarifa, 2008

Foto: Hans Stapersma
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