Einde aan Roofvogel- en Uilenshows Kennemer Duincampings
Henk van der Leest
De Kennemer Duincampings, waaronder camping Geversduin en camping
Bakkum zullen geen uilen- en roofvogelshows meer organiseren. Dat is de
uitkomst van het overleg dat namens de Vogelwerkgroep MiddenKennemerland en de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin is
gevoerd met camping Geversduin en de Kennemer Duincampings. De
campings bleken open te staan voor de argumenten die door ons werden
aangevoerd tegen het organiseren van uilen- en roofvogelshows (zie ook
het artikel roofvogel- en uilenshows in de Winterkoning jaargang 45,
nummer 1, januari 2010).
Dit overleg leidde tot het besluit om geen uilen- en roofvogelshows meer te
organiseren op alle Kennemer Duincampings. Wel heeft de camping
Geversduin aan de vogelwerkgroep gevraagd om in de plaats van de
uilen- en roofvogelshows een bijdrage te leveren in het activiteiten
programma van de camping. De vogelwerkgroep heeft een aanbod
gedaan. Uit dat aanbod heeft de camping gekozen voor twee excursies
“braakballen pluizen” voor kinderen en een bosuilenexcursie.
In mei was er een campinggastenoverleg waar ik de argumenten tegen het
organiseren van uilen- en roofvogelshows uiteen heb gezet en toegelicht.
Ook in die maand is een gezamenlijk persbericht uitgestuurd door de
Kennemer Duincampings. Dat is inmiddels in diverse kranten en op
diverse websites is gepubliceerd.
Op dit moment zijn we nog in overleg met het management van de
“natuurtak” van PWN, om ook hen te bewegen het voorbeeld van de
Kennemer Duincampings te volgen. Een eerste overleg met de managers
van de PWN regio’s Midden- en Noord (Midden- en Noord Kennemerland)
is positief verlopen. Regio Zuid (Zuid-Kennemerland) – die niet bij dat
overleg aanwezig was - heeft onlangs besloten een roofvogeldag (met
roofvogelshow) niet door te laten gaan. Dat stemt hoopvol al moet
uiteindelijk de directie van PWN een definitief besluit nemen.

De Winterkoning 45 (3)

1

Jaarverslag Vinkenbaan Castricum: 2009, deel 2
Luc Knijnsberg
Juli
In juli werd er dit jaar volop gevangen en ook weer erg leuk gevangen.
Op de eerste werden er 2 zeer leuke insecten waargenomen bij de baan,
namelijk een Gekraagde Wespvlinder en een Zuidelijke Keizerlibel! Een
“vermoedelijke” Grote Grijze Snip vloog mee in een groepje Groenpoten,
althans volgens Hans, gedetermineerd op kleed en geluid. Waarom vingen
jullie deze niet gewoon ff dan hadden we 100% zekerheid gehad over deze
soort? De 3de werden 2 Groenpoten, een IJsvogel en een Kleine Bonte
Specht gevangen, niet slecht! De 4de weer 2 IJsvogels, een Kleine Plevier
en een Kauw; deze laatste vangen we maar zelden. Op de 5de weer een
Kauw en een Kuifmees, ook een soort die we niet veel ringen. De 8 ste
sloeg Richard met harde tegenwind WNW6, 2 Kleine Mantels, grote
klasse!
De 11de was wederom een goede dag met 96 nieuw geringde vogels;
krenten deze dag een Appelvink en een Koekoek. De nacht van de 13 de op
de 14de werd er weer een poging gedaan op rallen en kwartels met als
resultaat 3 Kwartels en 1 Porseleinhoen; verder deze dag maar liefst 5
Bosruiters, 2 IJsvogels, 2 Tureluurs en 5 Witgatjes. De 15de was een stuk
minder maar nog wel een Zwarte Ruiter. De 18de een regendag met toch
wat stelten zoals een Oeverloper, 4 Witgatjes en een Bosruiter. De 21 ste
was een zeer goede vangdag met maar liefst 170 gevangen vogels. De
terugtrek van Nachtegaal begon al weer deze dag met 25 stuks, verder
noemenswaardig deze dag: een Spotvogel, 3 IJsvogels, een Kleine Plevier
en 4 Robotappen.
De 29ste was ook een goede dag alhoewel veel Witgatten in het kanaal
doken in plaats van op de baan - toch nog 9 geringd. En deze dag maar
liefst 31 Grasmussen, die begonnen dus ook alweer aan de terugtrek!
Tenslotte de 31ste weer 20 Grasmussen, een Spotvogel en ook hing de
eerste Waterrietzanger weer in de mistnetten.
Leuke waarnemingen in juli:
De vermoedelijke Grote Grijze Snip op de 1ste.
2 Huismussen op de 15de, echt zeldzaam nabij de baan!
Op de 18de 2 Kleine Zilverreigers en een man Kemphaan.

2

De Winterkoning 45 (3)

Augustus
De eerste ving Arnold alleen en hij had 197 vogels dat was dus hollen
geblazen.
Leuk deze dag een Bontbekplevier en maar liefst 2 Waterrietzangers. De
6de was ook een echte topper met 142 vogels; krenten: een Snor, een
Grauwe vlieg, 2 Bonte vlieg en maar liefst 4 Waterrietzanger, wat
zeldzame doortrekker? De 7de weer 2 Waterrietzangers en op de 9de weer
1 en maar liefst 2 Snorren. Op de 10de wederom een Waterrietzanger. De
13de een Spotvogel, een Snor en weer een Waterrietzanger. Op de 17 de
werd weer de eerste Sperwergrasmus van een ring voorzien. De dag erna
op de 18de een Paapje en een Zwarte Ruiter. Vanaf de 19de begonnen de
Kleine Karekieten weer trekdrang te vertonen ; deze dag 44 stuks. Tijdens
de nacht nog 3 Porseleinhoenders en 2 Waterrallen. Op de 22 ste werd er
een Gele Kwikstaart gevangen, de moeilijkst te vangen kwikstaart, geef mij
maar Grote Gele, die zijn echt “appeltje- eitje” maar die gewone gele, een
drama! Maar goed maaien rond de baan wil voor deze gele jongens nog
wel wat uitmaken, want de dag erna vingen we er weer 2. Deze dag was
zo wie zo erg leuk met ook vangsten van: een Steenloper, een Bosruiter
en maar liefst 3 Wulpen. De 24ste een andere steltloper in de vorm van een
Goudplevier, de jonge vogels zijn nog wel te vangen, de adulte vogels
vang je alleen tijdens strenge winters met het liefst sneeuw. Op de 25ste
hadden we 2 jonge gasten op de baan. De gasten waren erg tevree aan
het eind van deze vangdag, slechts 55 vogels, maar wel kwaliteit in de
vorm van; een Bontbek, een Draaihals, een Porseleinhoen en een Tapuit.
Grappig was dat ik zelf in de avond nog even ging vangen met mijn 2
dochters, Luna en Eva. We vingen 2 vogels, een Sprinkhaanzanger en als
verrassing voor de meiden een mooie IJsvogel. Nu willen ze vaker mee!
De 26ste werd er nogmaals een Steenloper geringd en weer een
Waterrietzanger. Tenslotte werd er op de 31ste ook nog een
Waterrietzanger en werden maar liefst 3 Bonte Strandlopers gevangen.
Leuke waarnemingen in augustus:
Boomvalken waren weer goed vertegenwoordigd in het infiltratiegebied op
jacht naar libellen, maar liefst 7 stuks aanwezig op de 5de.
Een vroeg Smelleken vloog over de baan op de 17de.
2 Duinpiepers vlogen langs de baan op de 23ste.
Een roepende Kwartel op de 25ste.
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IJsvogel wordt geringd onder toeziend oog van Luna en Eva .

Foto: ?

September
In september begint het vangseizoen echt op zijn hoogtepunt te komen.
Op de 1ste werden er precies 100 vogels geringd, met als leukste een
Porseleinhoen. Daarna een paar dagen zeer slecht weer, dus niet
gevangen. Er werd wel weer gevangen op de 6de met een van de mooiste
vogel in de hand, een Draaihals. Op de 8ste werden 169 vogels geringd
waarvan maar liefst 99 Zwartkopen. Leuk waren 2 Goudplevieren deze
dag. De 11de een vangst van een Groenlandse tapuit, een soort die o.a. te
herkennen is aan de grotere afmetingen. De 12de weer ’s na jaren een
Ortolaan. De 13de ook een soort die we niet elk jaar ringen maar toch heel
algemeen is; een Houtduif! De 15de ook een aardige dag met een
Goudplevier en een Zwarte Ruiter, toch zeker geen dagelijkse kost. Op de
16de weer’s een echte knaller in de vorm van een Kleine Vliegenvanger,
verder deze dag 60 Roodborsten. Vanaf de 18de begon de echte herfsttrek
met maar liefst 142 Zwartkoppen, een soort die we erg veel vangen. Op de
21ste werd de eerste Grote Pieper weer van een ring voorzien. Op de 24ste
4
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werden er maar liefst 10 Vuurgoudhanen gevangen, een mooie soort in de
hand. Tenslotte op de 30ste als afsluiter van september een geweldige dag
met een Grote Pieper en een Siberische snor!

Kleine Vliegenvanger

Foto: ?

Leuke waarnemingen in september:
Op de 18de vlogen er 2 Appelvinken over de baan.
Grote Piepers op de 19de, 20ste, 21ste, 22ste, 27ste, 29ste en 30ste.
De 26ste zat er een mogelijke Citroenkwikstaart in het hout bij de baan.
Een Beflijster vloog tussen vele andere lijsters over de baan op de 30ste.
Oktober
Oktober begon prima met gelijk 3 Bladkoninkjes en een Sperwergrasmus
op de 1ste. De 2de was een herhaling van de 1ste met 2 Bladkoninkjes en
een Sperwergrasmus; minpuntje deze dag was dat er 2 misnetten waren
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gestolen gedurende de nacht. Op de 5de werd er weer een Bladkoninkje
gevangen en op de 6de weer 2. De nacht van de 5de op de 6de werd er ook
weer gerald. Rallen is gedurende de nacht een aantal extra misnetten
opsteken in het open veld en geluid draaien van ralachtigen zoals
Waterral, Porseleinhoen en Waterhoen. Deze nacht 11 Waterhoentjes en 9
Waterrallen. De 8ste was een goede vangdag met maar liefst 269 gevangen
vogels; leuk waren 4 Bladkoninkjes en 129 Roodborstjes! Nou ja leuk,
eigenlijk zijn Roodborstjes best saai in de hand. Op de 10 de werd er een
Goudplevier gevangen op de baan. Op de 12 de hing er wederom een
Sperwergrasmus in een misnet. De 13de was Richard er vroeg en draaide
een paar uurtjes Waterral; het was kennelijk een goede treknacht voor de
soort want hij ving er 26. De 14de hing er weer ’s een Kleine Bonte Specht
in een misnet. Op de 17de landde er weer een Goudplevier tussen de
slagnetten. Vanaf de 18de begon het echt herfst te worden met 220 nieuw
geringde vogels. Leuk waren 3 Geelgorzen, 9 Ringmussen en 9 Vuurgoudhanen. De 20ste een verrassing in de vorm van een Cetti’s Zanger en een
Tjiftjaf van de ondersoort tristis, oftewel in gewoon Nederlands, Siberische
Tjiftjaf. Zowel de 20ste als de 21ste weer in de vroege schemering een
Bokje. Op de 23ste werd er ook goed gevangen met 170 vogels; krenten
waren: 2 Waterpiepers en een Tjiftjaf van de ondersoort abientinus, deze
heet in gewoon Nederlands, Scandinavische Tjiftjaf. De 24ste een dag met
een Sperwer en maar liefst 5 Waterpiepers. Op de 27ste werden er maar
liefst 8 Kepen gevangen, vroeger een gewone soort maar nu toch
behoorlijk afgenomen, in onze vangsten althans. De 28 ste werden weer de
eerste 2 Geelgorzen van een ring voorzien. De 29ste werd er een Spreeuw
gevangen met een ring uit Litouwen en weer een Siberische Tjiftjaf.
Tenslotte de 31ste een echte knaldag als afsluiter van oktober. Deze dag
o.a een Europese Kanarie, een Geelgors, een Zwarte Roodstaart en maar
liefst 144 Merels! Totaal deze dag dan ook 409 nieuw geringde vogels.
Leuke waarnemingen in oktober:
3 Beflijsters werden gezien op de 1ste.
Een Grote Pieper was present op de 2de.
Op de 6de vloog er een Krombekstrandloper over de baan.
Op de 12de vlogen 2 Grote Zilverreigers over en een Klapekster gezien.
De 18de vlogen er 3 Strandleeuweriken over en was er een Rosse vleermuis overdag aan het jagen.
De 19de vloog er een Smelleken voorbij.
Op de 27ste werden er 2 Europese Kanaries gezien.
6
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November
Op de 1ste werd er een Houtsnip gevangen. De 4de een grote verrassing in
de vorm van een Dwerggors. De 6de was ook niet slecht met een
Buidelmees en een Grote Pieper. De 8ste hing er weer een Cetti’s Zanger
in de netten; ook deze dag een 2de Houtsnip en de eerste Sneeuwgors
weer tussen de slagnetten. De 10de ving ik zelf en mocht ik in een rondje
langs de misnetten 2 Houtsnippen uit de netten peuteren; verder vingen
we deze dag 3 Sneeuwgorzen waaronder een mooi adult mannetje! De
11de ving Arnold slechts 20 vogeltjes maar hij had wel geluk met een
Bruine Boszanger! Daarna volgde een tijd met veel wind en dus weinig
vogels. De 21ste werd er weer een Houtsnip gevangen en daarmee was
eigenlijk de koek op voor november. Een slechte maand gezien de
aantallen.
Leuke waarnemingen in november:
Vanaf de 8ste verbleef er een aantal dagen een mannetje Kwartel rond de
baan, uitzonderlijk laat in het seizoen; die hoort dan al lang in Afrika te
zitten. De vogel werd voor het laatst gezien op de 21 ste. Verder werden er
geen bijzondere waarnemingen meer gedaan.

December
Op de 1ste werden er 2 Sneeuwgorzen gevangen; verder deze dag een
Zwartkop met Belgische ring en een Tjiftjaf met een andere Nederlandse
ring. De 2de weer 3 Sneeuwgorzen. Op de 15de ving Richard 2 Barmsijzen,
die waren wel heel zeldzaam in 2009. Vanaf de 18de deed de winter zijn
intrede met een lekker pak sneeuw, goed vangweer dus. Deze dag dan
ook een Bokje, 2 Wulpen, 30 Watersnippen en 84 Veldleeuweriken, niet
slecht!
De sneeuw bleef lekker liggen dus het vangen kon nog ff doorgaan met op
de 19de 2 Kieviten, 14 Veldleeuweriken, 17 Watersnippen en wederom 2
Wulpen. De 20ste een meeuwendagje met 3 Kokmeeuw, 32 Stormmeeuw
en 2 Zilvermeeuw. De 21ste vangsten van 1 IJslandse Tureluur, een
Steenloper en 3 Watersnippen. Het ging maar door met leuke
wintervangsten zoals op de 22ste : 2 Bokjes, 4 Bontjes, weer een IJslandse
Tureluur, 2 Kieviten, een Torenvalk, 4 Watersnippen en weer 2 Wulpen,
wat een klasse! De 23ste viel er wat dooi in toch ving Jan nog 1 Bontje en
33 Stormmeeuwen.
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Op 1ste Kerstdag ging Arnold naar de baan - zeer zwaar fietsen door
sneeuwval; toen hij bij de baan aankwam veranderde de sneeuw in regen.
Toch ving hij nog 20 vogels waarvan 2 Graspiepers, 5 Kieviten en 13
Veldleeuweriken. De 2de kerstdag probeerde Jan nog een poging, maar de
beste man had beter bij zijn familie kunnen blijven deze dag want het
resultaat was slechts 1 Roodborst!
Vanaf de 29ste kwam de winter weer terug met vangsten deze dag van 50
Kramsvogels en 4 Spreeuwen. Tenslotte op de 30ste een dagje met 10
vogeltjes. Toch al met al een erg leuk jaar zeker met zo’n winterperiode in
de staart.
Wilt u op de hoogte blijven van onze vangsten op de Vinkenbaan
Castricum kijk dan eens op deze site: www.trektellen.nl onder ringvangsten
en dan bij VRS Castricum; hier worden dagelijks onze vangsten op gezet.

EuroBirdwatch 2010
Op zaterdag 2 oktober is het weer zo ver ! In EuroBirdwatch (= Europees)
verband gaan we als Vogelwerkgroep weer trekvogels tellen. De lokaties
hangen af van het aantal aanmeldingen om mee te tellen, dus geef je
massaal op bij Arend de Jong (0251-655417) en/of Peter Huybrechts
(0251-240338). Zij regelen het aantal telposten, de lokaties en de
contacten met de Vogelbescherming die eea voor Nederland coördineert.
Als je niet naar het weekend Vlieland gaat, geef je dan op voor dit leuke
evenement !!

8
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Stand van zaken Broedvogelatlas NH – april 2010
(Ingezonden mededeling)

Secretariaat:
Wederikstraat 1
1562 RR Krommenie
Tel. 075-6286009
Email: RGOudhaarlem@zonnet.nl.

Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels.
22 april 2010.
Aan de vogelwerkgroepen.
Het broedvogelboek begint zijn vorm te krijgen.
Voor de 150 vogels, waarvoor u gedurende drie jaar de tellingen hebt
verricht, zijn in de atlas naast de foto’s en verspreidingskaarten de teksten
geschreven. In een mooie lay-out gaat het geheel binnenkort naar de
drukker en zal het op de Natuurdag 11 december a.s gepresenteerd
worden.
Om het uitgeven van zo’n atlas mogelijk te maken zoeken wij nog
sponsors voor 50 verschillende vogelsoorten. Met het sponsoren kunt u
nog kiezen uit de volgende soorten:
Knobbelzwanen
Zomertaling
Tafeleend
Kwartelkoning
Kleine Mantelmeeuw
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Canadese Gans
Smient
Kwartel
Zwartkopmeeuw
Zilvermeeuw

Wintertaling
Wilde eend
Fazant
Kokmeeuw
Holenduif
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Houtduif
Boompieper
Rouwkwikstaart
Rietzanger
Spotvogel
Baardman
Kuifmees
Buidelmees
Sijs
Roodmus

Zomertortel
Eng.Gele Kwikst.
Grote Lijster
Bosrietzanger
Grasmus
Glanskop
Koolmees
Europese Kanarie
Kneu
Rietgors

Koekoek
Witte Kwikstaart
Sprinkhaanzanger
Kleine Karakiet
Tuinfluiter
Matkop
Boomklever
Vink
Kleine Barmsijs

Zoals u ziet hebt u nog genoeg keus om een soort te sponsoren, die u
bijzonder fascineert. Sponsoren kan via de website van de
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland:
www.vogelwerkgroepennh.nl
en dan onder sponsoring.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u contact opnemen met Peter
C.Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, tel. 0227-503559, email:
meijerpc@quicknet.nl .
Bestellen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels.
Tot half november 2010 kunt u intekenen voor de prijs van €19.50, excl.
€4.50 verzendkosten via broedvogelatlas@hotmail.com en u kunt
aangeven dat u het bedrag heeft overgemaakt op rekening nummer
678363501 t.n.v. Boekenfonds SVN. Als u bij voorintekening aangeeft dat
u het boek bij uw vogelwerkgroep ophaalt dan vervallen de verzendkosten.
Na half november wordt de verkoopprijs 24.50, excl. verzendkosten.
Kunt u niet beschikken over email, dan een telefoontje naar Hans
Stapersma (06-22684313) of een briefje naar Ben Pronk, West 11a, 1663
JA Avenhorn met vermelding dat het bedrag (incl. of excl.verzendkosten)
op genoemde bankrekening is gestort en waar het boek naar toe gestuurd
kan worden.
Het ophaal adres van atlassen voor VWG Midden-Kennemerland is Hans
Stapersma, Heereweg 44, Bakkum, tel: 06-22684313.

10

De Winterkoning 45 (3)

Excursie naar Elswout, 28 maart, 2010
Ronald Sunnotel

Excursie Elswout

Foto: Mirjam ?

Op zondag 28 maart stond een leuke groep klaar om de vroege vogelexcursie
naar Landgoed Elswout mee te maken. Het landgoed ligt ten zuiden van
Overveen en dateert uit de 17e eeuw. Aanvankelijk was het landgoed
aangelegd in een strakke Franse stijl. In de 18e eeuw werd Elswout ingericht
volgens de nieuwste mode: de romantische Engelse landschapsstijl.
Historisch gezien heeft het landgoed een rijk verleden. De architecten Jacob
van Campen en Muskens hebben er hun sporen nagelaten. Te gast waren
mensen als Napoleon en keizerin Sissi. Het landgoed is bewoond geweest
door de lakenkoopman Molijn, Marcelis de wapenhandelaar, Boreel en Borski,
beroemd vanwege zijn investering van 2 miljoen in de Nederlandse bank.
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Dankzij de grote cultuurhistorische waarde is Elswout een Rijks-monument
geworden. Maar het is ook een thuis voor vele planten en dieren. En een
oase van rust voor mensen die de stad even willen ontvluchten.
Heden ten dage zijn er volop Nijlganzen en die doen niets anders dan met
hun zoetgevooisd gegak de rust verstoren. Gelukkig hebben wij tijdens de
excursie volop kunnen genieten van vele Boomklevers, een soort die wij
“thuis” weinig treffen. Naast vogels hebben we ook Eekhoorns en een Ree
kunnen aanschouwen.
Leuke soorten waren o.a. een jagende Sperwer, Glanskop, IJsvogel,
Buizerd, Tjiftjaf, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boomkruiper,
Groenling en veel Holenduiven. Klein maar dapper was de Winterkoning
die af en aan vloog om zijn nest te maken in een klimop. Klapstuk van de
dag was een ware exoot die ons volledig overrompelde. Naspeurwerk
heeft opgeleverd dat het een Geelvleugelara betreft. In het verleden is op
het landgoed zelfs een succesvol broedgeval vastgesteld. Helaas zijn deze
vogels uit het nest gestolen en het exemplaar welke wij gezien hebben is
de laatst overlevende van de groep.
Huub, bedankt voor het gidsen en je voorbereidende werk !

Geelvleugelara

Foto: Mirjam ?
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Excursie Zwanenwater, 10 april 2010 o.l.v. Dick Dekker.
Jan Zweeris

Het was een genot om op deze zonnige lentedag door het duingebied te
zwerven. De dag was begonnen met een prachtige zonsopkomst en
kristalhelder licht, waardoor het landschap fotoscherp belicht werd.
Bij de ingang van het terrein kwam een Torenvalkmannetje aanvliegen en
neerstrijken op een uitsteeksel aan de voorgevel van het boswachtershuis.
Een plaatje in dat heldere ochtendlicht! Op de nok van datzelfde huis zat
een wilde eend onze aandacht te trekken. Toen we net uitgestapt waren,
werden we al toegezongen door allerlei zangvogels; Kool- en Pimpelmezen, Tjiftjaf, Fitis en Winterkoning. Een paar zaten er tussen de
uitbottende, wollige kastanjeknoppen. Het leek wel een kerstboom
versiering.

Boswachtershuis Zwanenwater
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Foto: Joke Huijser
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Al wandelend, speurend, luisterend en af en toe pratend genoten we van
de vogels. Formaties Wulpen en Aalscholvers trokken over ons heen.
Grauwe ganzen vlogen ons aan alle kanten snaterend om de oren. Er was
kennelijk nogal wat onrust in hun gelederen. In de resterende rietkragen
hoorden en zagen we op verschillende plaatsen een 6-tal Blauwborsten.
Ook Rietgorzen en Rietzangers zongen hun voorjaarsdeuntje en…. lieten
zich bewonderen. Een tweetal merkwaardige vogels brachten ons in
verwarring. Wat hoorden we duidelijk en vlakbij? Een Snor en een
Sprinkhaanzanger. Waar? Het bleken i Phone vogels te zijn. Vincent had
ze verzameld in een klein plat elektronisch apparaatje en liet ze horen om
hun “gezang” te vergelijken.

Rietgors

Foto: Joke Huijser

Rietgorzen konden we op vele plaatsen uitgebreid bekijken en beluisteren.
Eveneens een Fitis die al jubelend de nieuwe dag begroette in de top van
een wilg vol gele stuifmeelkatjes. Een Graspieper viel bijna niet op tussen
de bruine gras- en rietresten. In zijn camouflage bruin en zwart gestreepte
14
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pak, viel hij alleen op als hij bewoog. Een Kneutjes echtpaar scharrelde
rond tussen de takken van een kale vlierstruik. Ze waren nog niet erg op
kleur. De Roodborsttapuit had zijn zomerkostuum al aan. Zijn zwarte kopje
met witte kraag en een oranje overhemd stonden hem goed.Op het grote
meer waren Krak-, Kuif-, Wilde-, Slobeenden en Smienten aan het voedsel
zoeken of rusten. Aalscholvers met hun witte broedplekken vlogen alleen
maar over ons. Geen vis! Waarschijnlijk zag ik ook een Roerdomp voorbij
vliegen. Maar die telt eigenlijk niet mee omdat de anderen hem niet zagen.
Bij de vogelhut, de grote hut, stonden de stekelbremmen in bloei, gele
vlinderbloemen aan de stekelige groene takken.
Na de lunchstop in de hut, begonnen we aan het laatste stuk van de
excursie. Oh ja, ik vergat nog te vermelden dat we een kwartier lang een
Rietgors konden bekijken terwijl hij voedsel liep te zoeken, vlak bij de hut.
Langs het moeras wandelend zagen we groepen ruziënde Grauwe
ganzen, krijsend, spetterend en fladderend. Een paar Blauwe Reigers
waren aan het nestelen in de bomen. Ook twee Witte Kwikstaarten
zochten naar iets eetbaars. Hoog in de lucht cirkelden 4 Buizerds.
Paringsritueel? Spel?
Zij waren de laatste vogels die we hier zagen. Terug naar Castricum. We
maakten nog een korte stop bij De Putten. Hier genoten we van een ander
stuk natuur vol vogels. Kluten zwaaiden met hun snavels door het water.
Wulpen, ook met kromme snavels, probeerden ook wat eetbaars op te
pikken. Anderen zaten te dutten met hun kop tussen de vleugels. Grutto’s
en Tureluurs liepen driftig rond. Heel ver weg langs een rietkraag waren 4
Lepelaars aan het snavelzwaaien in het water. Ook alweer aan het voedsel
zoeken, Stekelbaarsjes, zoetwater Garnalen en ander klein spul. Twee
Grote Sterns zagen er op hun zondags uit. De punkkuif rechtop en de
grote zwarte snavel met gele punt glimmend gepoetst. Verder scharrelden
overal Meerkoeten, Kieviten, Scholeksters, Bergeenden en Zilvermeeuwen
rond. Ook hun neven, de Grote Zilvermeeuwen.
Het was een mooi slot van een mooie excursiedag. Bedankt Dick.

De Winterkoning 45 (3)

15

Fitis (boven); excusie Zwanenwater (onder)
16

Joke Huijser
De Winterkoning 45 (3)

Nachtegalenexcursie Wimmener Duinen, 20 april 2010
Bert Klees
Er staat een harde, koude westelijke wind als we om 19.00 uur verzamelen
bij het Nachtegalenpad. De weersomstandigheden zijn niet bepaald
gunstig om veel vogelactiviteit te kunnen waarnemen. Toch hebben nog
zeven mensen en natuurlijk onze voortreffelijke excursieleider Luc
Knijnsberg de goede hoop om wat te horen en te zien.
Eerst lopen we een stuk door een gebiedje met wat zomerhuisjes en horen
we wat vaagjes een Nachtegaal. Plots een kreet “Goudvink” en na wat
speurwerk zien we er 3 waarvan 2 mannen. Soms zitten ze hoog in een
struik om dan weer even te verdwijnen. We lopen nu langs kleine akkertjes
nog zonder begroeiing en zien 2 Witte Kwikstaarten opvliegen. Verder
speurwerk op de akkers levert niets op. Wel hoog in de lucht honderden
Meeuwen die richting zee trekken en er scheert een Visdief voorbij.
We beklimmen een duin via een smal zandpad en zien plotseling een vijftal
Tapuiten op de flank van een tegenoverliggend duintje. Iets te ver om ze
zonder telescoop goed te kunnen zien. Maar als we verder lopen, lijkt het
of de vogels ook belangstelling voor ons hebben en laten zich, zittend op
een struik, goed bekijken. Net zoals een Roodborsttapuit even verderop.
We komen nu in een natte vallei met een aantal kleine vennetjes. Er
zwemt een koppel Wilde Eenden en een Zwarte Kraai is aan het pootje
baden. Op het dak van een huisje even verderop zit een Scholekster. Dit
huisje bleek later de observatiehut “De Vlieger” te zijn, waar we een paar
leuke waarnemingen deden. In het water een Wintertaling-man, Dodaars
en Meerkoeten. Op de strandjes een koppel Kievieten en wat Scholeksters. Vlak voor ons op een paar meter afstand scharrelt een Fitis in een
duindoornstruik. Op het eiland een koppel Kneutjes, prachtig kleurend in
het avondzonlicht. Er zou volgens Luc een koppel Grauwe Ganzen
broeden, maar die waren vanuit het hutje niet zichtbaar. Ook scheert er
nog een Havik langs, maar helaas niet voor iedereen zichtbaar. Nu op weg
naar een plek waar we misschien Beflijsters kunnen zien. We hoeven
echter niet zo ver te gaan, want plots schieten er rechts van het zandpad
een aantal weg. Even zijn ze uit beeld, maar dan zien we er een stuk of 6
of zijn het er 7? Moeilijk te tellen als ze geen moment stil zitten, maar toch
laat een enkele vogel zich mooi bekijken en is de witte bef goed te zien.
We houden het op 6 Beflijsters en 1 Merel.
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Paddenstoelen is ook een hobby van Luc en onderweg laat hij ons een wel
héél klein zwammetje zien. Op een kleine paardenvijg zitten een aantal
Speldenprikzwammen, een paar millimeter in diameter en ook zo hoog,
eigenlijk een kommetje met witte vlakke bovenzijde waarin een aantal
gaatjes (buisjes) zitten. Om ze goed te kunnen zien heb je wel een goed
vergrootglas of microscoop nodig! Even verderop zien we nog een Beflijster en een Buizerd laag vliegend over de duintoppen. Achter ons, aan
een oranje-rood gekleurde hemel, staat een Torenvalk te bidden. Nu nog
even bij de vele akkertjes daar kijken, maar daar is niets te zien. Het begint
dan al aardig schemerig te worden en in een stevig wandeltempo zetten
we de terugweg in. Even horen we kort het zang riedeltje van de
Braamsluiper en na een klim over een van de hoogste duinen en bij de
afdaling nog over schrikdraad, kwamen we weer op een beter begaanbaar
pad. Het was toen al bijna donker en op het laatst hoorden we toch nog
een Nachtegaal die een Merel probeerde te overstemmen.
Ondanks de slechte verwachtingen was het toch een geslaagde excursie
en de thuisblijvers hadden ongelijk. Luc, hartelijk bedankt voor je inzet en
je kundigheid !

Nachtegaal
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Vaarexcursie Ilperveld, 24 april 2010
Joop Zuiderwijk
In september van het afgelopen jaar werd een excursie gehouden naar het
Balgzand bij Den Helder waarbij de boswachter van het Landschap NoordHolland, die deze excursie zou begeleiden, op het afgesproken tijdstip niet
aanwezig was en lange tijd op zich liet wachten. Als compensatie bood
daarna het Landschap aan een excursie in het Ilperveld te maken en zij
stelde hiervoor drie z.g. fluisterboten voor maximaal 18 deelnemers
gedurende drie uur gratis ter beschikking. Dit aanbod werd uiteraard door
de excursiecommissie met enthousiasme aanvaard.
`
Het Ilperveld is een gebied van zompige weilanden, met riet omzoomde
sloten en plassen en enkele moerasbosjes en het is de grootste bezitting
van het Landschap in onze provincie. Rond acht uur komen we aan bij het
bezoekerscentrum dat nog gesloten is. Van hier voert een pad ons naar
een kijkhut waar we eerst naar toe gaan. Je loopt over een laag veen met
daaronder water en je voelt de grond onder je bewegen.
We richten onze aandacht op de aanwezige weidevogels. Rondvliegende
Grutto’s en ook op de grond, voedsel zoekend of gewoon wakend de
omgeving in de gaten houdend. Zo ook de Kievieten en slechts een enkele
Scholekster en wat Tureluurs. Enkele Brandganzen en Canadese Ganzen
staan verspreid in het weiland alsmede een tweetal ganzen die kenmerken
vertonen van beide soorten voor wat betreft het wit rond de kop als van de
Brandgans en een zwarte hals als bij de Canadese. Is hier sprake van een
kruising van beide soorten?
Visdiefjes vliegen met hun schelle roep en wat schokkende vleugelslag
rond of laten zich zittend op een paal bewonderen, elegant als jonge
meisjes in de lente. Je zou ze Bakvis-diefjes kunnen noemen.
Na een kort verblijf in de kijkhut aan het eind van het pad keren we terug
naar het bezoekerscentrum waar we ontvangen worden met koffie en
geïnstrueerd worden over de bediening van de fluisterboten. Er worden
routekaarten verstrekt, nuttig om niet in die wirwar van sloten de weg kwijt
te raken.
We gaan aan boord, zes personen per boot, en steken van wal. Begeleid
door een vriendelijk schijnend zonnetje glijden we zachtjes en geruisloos
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over het water langs de rietkragen. Rietzangers en Rietgorzen zijn
veelvuldig te horen en worden ook gezien in tegenstelling tot de Karekiet
die blijkbaar nog niet gearriveerd is. Op het water dobberen diverse
eendensoorten: Kuif-, Slob-, Wilde-, Krak- en Bergeenden en ook de Futen
zijn goed vertegenwoordigd. En natuurlijk de altijd en overal aanwezige
Meerkoeten. Witte Kwikstaarten vliegen over en Boerenzwaluwen scheren
over het water en de weilanden.
We varen tussen twee moerasbossen door. Het nog jonge loof van de
verschillende boomsoorten levert een mooi door de zon beschenen palet
aan kleuren. Een pracht domein voor zangvogels. We horen de Fitis, de
Zwartkop, Heggenmus en Winterkoning. Zwarte Kraaien en Eksters zitten
in de bomen.
Weer terug in de open vlakte, zwevend boven het veld, de Bruine
Kiekendief en een biddende Torenvalk. Vanzelfsprekend zijn er ook
Knobbelzwanen zowel op het water als op het land; daarvan sommigen op
hun nest.
Al voortdrijvend drinken we onze meegenomen koffie, eten een broodje en
genieten van de door een van de dames (Bernadette) zelf gebakken
overheerlijke kokoskoeken. We blijven speuren naar nieuwe waarnemingen waarbij we hopen op de Veldleeuwerik, echter tevergeefs. Wel
noteren we een wegvliegende Watersnip, horen een Fazant en de roep
van de Wulp. En ook de Blauwe Reiger wordt aan de lijst toegevoegd.
Tegen de tijd dat de drie uur verstreken zijn laat de motor van een van de
boten het afweten; de accu is blijkbaar leeg. Er is gelukkig een touw
aanwezig en zo worden de laatste honderden meters slepend afgelegd. Na
ruim drie uur varen meren we ter plekke aan en bezoeken nog even het
fraai ingerichte Bezoekerscentrum en aanvaarden met dank aan het
Landschap Noord-Holland de terugtocht naar huis.
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Vogelbladen
Rien Burger
Fitis, nr4, 2009 (VWG Zuid-Kennemerland)
-Een echt “vinkersverhaal” is te lezen in de “Fitis” naar aanleiding van de
vangst van een Struikrietzanger op 23 oktober 2009 op de vinkenbaan in
de AW-duinen. Vanzelfsprekend staat er veel biometrie in het artikel en
ook veel trots van de vinkers die zo’n bijzondere vogel in hun net hadden.
-De vinkenbaan in de AW-duinen is vernoemd naar een man die in de 18de
eeuw het vangen van vogels een wetenschappelijke basis verleende:
Cornelis van Lennep. In een uitvoerig artikel wordt verteld hoe het zoal
toeging op de vinkenbanen destijds en wat de rol was van van Lennep. Hij
was zich onder andere bewust van de grote invloed van de wind op het
aantal vogels dat gevangen kon worden.
De Kieft, nr4, 2009 (VBW Zaanstrek)
-Er is een nieuw nat natuurgebied in Zuid-Holland bijgekomen: de Groene
Jonker bij het gehucht Noorden ten noordoosten van Nieuwkoop. Het is
een 107 hectare groot gebied, aangelegd in 2007 en beheerd door
Natuurmonumenten. Gebroed heeft er al het Kleinst Waterhoen en
verscheidene Porseleinhoenders en Geoorde Futen. Ook worden er in het
seizoen veel steltlopers gezien. Wat zal onze excursie op 30 mei
opleveren?
De Kieft, nr1, 2010 (VBW Zaanstreek)
-Het aantal broedende huiszwaluwpaartjes is in 2009 t.o.v. 2008 met 30%
gestegen tot een totaal voor de gehele Zaanstreek van 289 stuks. Naast
alle sombere verhalen over achteruitgang van weide- en akkervogels
voorwaar een goed bericht !
Tussen Duin en Dijk, nr1, 2010
-In de duinen bij Schoorl wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van
de grote branden in augustus en september 2009. In de verbrande
dennenbossen is de situatie slecht: de springstaarten en mijten zijn
verdwenen en ook pissebedden en kevers hebben grote klappen gehad.
Mierensoorten waarvan het nest onder de humuslaag ligt, hebben het
redelijk overleefd. Maar de vraag is of zij voldoende voedsel in het
verbrande bos zullen kunnen vinden. Minder ernstig zijn de gevolgen van
de brand op de open vlakte met heide en duinriet. De brand is hier over
heen gevlogen en de bodem is er nauwelijks heet geweest. Verschillende
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planten begonnen al snel weer uit te lopen en vooral luizen en mieren
profiteren daarvan.
De Kleine Alk, nr1, 2010 (VWG Alkmaar)
-Een broedvogelinventarisatie van een gebiedje “bovenin” het NHD tegen
de zeereep aan, door Kees Roobeek, geeft een somber beeld van het
aantal broedvogels. Ten opzichte van de jaren tachtig zijn vrijwel alle grote
grondbroeders, zoals Wulp, Stormmeeuw en Scholekster, verdwenen. Ook
Veldleeuwerik, Paapje en Tapuit worden niet meer gezien. Alleen
Grasmus, Fitis, Kneu en Graspieper worden nog aangetroffen.
Het Vogeljaar, nr6, 2009
-In een artikel over drie kleine kolonies in de Groningse plaatsen Zuidhorn
en Noordhorn wordt verteld dat Gierzwaluwen echte mooiweervogels zijn.
Bij warmer en zonniger weer worden meer eieren gelegd en vliegen er
meer jongen uit. Als de maanden mei, juni en juli warm zijn worden er 2,10
jongen per nest groot; zijn genoemde maanden fris dan kan dit dalen tot
gemiddeld 0,93.

Zanglijster
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Foto: Jan van Leeuwen
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Waarnemingen in het werkgebied

Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 januari t/m 31 Maart
2010. 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
1-jan-2010 2 ex Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar
30-jan-2010 1 ex Castricum - Strand / Noordzee Jacos Jes
13-feb-2010 21 ex NHD - t.h.v. Paal 40 Luc Knijnsberg boven zee
meerdere naar noord
Fuut
1-jan-2010 Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar 325 exx op ca 16
hectare: eenlingen en compactere groepjes; verderop nog veel meer
1-jan-2010 IJmuiden - Noordzee Ivo Meeuwissen Met Carmen en Mees.
Minimaal 500 ex; precieze aantal onbekend.
Kuifduiker
21-feb-2010 1 ex IJmuiden
24-feb-2010 1 ex IJmuiden
25-feb-2010 1 ex IJmuiden
25-feb-2010 1 ex IJmuiden

- NoordpierJan Zorgdrager
- Noordpier Lonnie Bregman
- Havens & Sluizen Mark Res
- Noordpier Willem Olbers

Kuifaalscholver
1-jan-2010 1 ex IJmuiden - Havens & Sluizen Ivo Meeuwissen Met
Carmen en Mees.
3-jan-2010 1 ex IJmuiden - Forteiland Mark Broeckaert
31-jan-2010 1 ex IJmuiden - Forteiland Mark Broeckaert
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7-feb-2010 1 ex IJmuiden - Noordpier Bob Molenaar
Op korte afstand waarneembaar, kuif te herkennen en kleine snavel. Zat
even te drogen, daarna weer vissend/zwemmend naar zuid. Goed kunnen
bekijken tijdens het zeevissen vanaf de pier.
21-feb-2010 2 ex IJmuiden - NoordpierJan Zorgdrager
1 in volledig broedkleed, de ander nog niet helemaal.
24-feb-2010 1 ex IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman
Vloog langs de pier richting oost en landde ongeveer bij het Forteiland.
Roerdomp
Er werden in totaal 58 roerdompen gemeld:
Akersloot - Hempolder (2), Bergen (NH.) (gemeente) (1), Castricum (1),
NHD - Hazenduin (4), NHD - Hoefijzermeer (16), NHD - Vogelkijkhut
Winterkoning (20), Uitgeest (gemeente) (3), Zuider Nollen (11) Deze
werden gemeld door verschillende waarnemers.
Grote Zilverreiger
Gedurende deze periode werden regelmatig waarnemingen gedaan van 1
vogel, een enkele keer 2 vogels en op 20 januari zag Mark Res 3 vogels bij
het Plasje naast de N203.
Lepelaar
De eerste lepelaar werd op 15 Februari gemeld: gezien vanuit de trein
door Andrea Bloem ter hoogte van Limmen.
Kleine Zwaan
12-jan-2010 3 ex Castricum (gemeente) Mark Res 2 ad + 1 onvolw vogel.
12-jan-2010 4 ex Bergen (NH.) (gemeente) Luc Knijnsberg
13-feb-2010 3 ex Castricum (gemeente) Bart Korf 2 adult 1 onvolw
24-feb-2010 3 ex De Grote Ven Ronald Sunnotel
25-feb-2010 3 ex De Grote Ven Mark Res
26-feb-2010 3 ex De Grote Ven Frank in den Bosch en Mark Res
1-mrt-2010 65 ex Castricum - Vogelduin Luc Knijnsberg
13-mrt-2010 3 ex De Grote Ven Mark Res
17-mrt-2010 1 ex Castricum (gemeente) Mark Res
27-mrt-2010 1 ex Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman
Zwarte Zwaan
18-jan-2010 5 ex Beverwijk (gemeente) Rinus Hofs
21-jan-2010 6 ex Beverwijk (gemeente) Leo Reijnierse
24
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25-feb-2010 1 ex Castricum (gemeente) Pieter de Wildt
28-feb-2010 1 ex Castricum (gemeente) Luc Knijnsberg
In groepje knobbelzwanen en een (1) Wilde Zwaan
24-mrt-2010 4 ex Beverwijk (gemeente) Paul van Kan
Taigarietgans
23-feb-2010 1 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
In ieder geval 1, maar mogelijk 2 exemplaren tussen een gemengde groep
ganzen. Het was duidelijk te zien dat deze gans een vrijwel geheel oranje
snavel had die langer was dan die van 6 ook aanwezige toedra rietganzen;
verder toonde de vogel groter.
Toendrarietgans
17-jan-2010 31 ex Heemskerk Lonnie Bregman
Verder dan de Grauwe Ganzen, later mèt een paar rauwe ganzen.
Feloranje poten, donkere kop, vrij donkere snavel, vrij korte hals, iets
kleiner dan Grauwe Gans.
23-feb-2010 6 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
Gemengde groep met oa Brand en Kleine Rietganzen.
24-feb-2010 15 ex De Grote Ven Ronald Sunnotel
27-feb-2010 7 ex Castricum (gemeente) Ronald Sunnotel
Kleine Rietgans
1-feb-2010 160 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
In een gemengde groep met Grauwe Ganzen
3-feb-2010 100 ex Castricum - Plasjes N203 Lonnie en Danny Bregman
In gemengde groep met Grauwe Ganzen en Brandganzen.
13-feb-2010 20 ex Castricum (gemeente) -Jan van Leeuwen
13-feb-2010 132 ex Akersloot - Hempolder Bart Korf
23-feb-2010 35 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
Gemengde groep met oa Rietganzen en Brandganzen.
24-feb-2010 4 ex Castricum (gemeente) Frank in den Bosch
25-feb-2010 3 ex Castricum (gemeente) Mark Res
5-mrt-2010
1 ex De Grote Ven Mark Res
Sneeuwgans
3-jan-2010 3 ex Castricum (gemeente) Henk Tor

De Winterkoning 45 (3)

25

14-mrt-2010 1 ex Akersloot - Hempolder Henk van der Leest, Bart Korf
Waargenomen in een groep Brandganzen. Blauwe fase, duidelijk te
herkennen aan de witte kop, hals iets donkerder hals dan de borst, lichtere
vleugel- en staartveren. Ongeveer een kop groter dan de Brandganzen.
Kleine Canadese Gans
27-mrt-2010 1 ex Uitgeest (gemeente) Hans Schekkerman
In groepje Brandganzen: niet veel groter, korte nek, vrij donker bruinachtig
kleed, bv geen opvallen contrast zwarte hals/bruine borst.
Keizergans
6-jan-2010 1 ex Limmerpolder Hielke Boomsma
Witbuikrotgans
10-jan-2010 4 ex Zuider Nollen Arnold Wijker Samen met 1 gewone Rot
Casarca
3-feb-2010 1 ex Castricum (gemeente) Hielke Boomsma
In groepje Nijlganzen
8-feb-2010 1 ex Heemskerk - Landgoed Marquette Pieter de Wildt
29-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Noor Mather
Bij het plasje naast de ingang "Diederik" van het NHD.
Witoogeend
1-mrt-2010 1 ex NHD - Karpervijver Luc Knijnsberg
Weer aanwezig; lange tijd hier niet gezien. Tussen grote groep Kuifeenden
Topper
1-jan-2010 6 ex Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar
23-feb-2010 2 ex NHD - Hoefijzermeer Jaap Admiraal
Grote Tafeleend
Er zijn geen meldingen binnen gekomen. De laatste melding is van 15
November 2009.
Nonnetje
31-jan-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Frank i/d Bosch, Ronald Sunnotel
31-jan-2010 2 ex Alkmaardermeer Minne Feenstra
12-feb-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Luc Knijnsberg
13-feb-2010 3 ex Schermer (gemeente) Erwin van Saane
26-feb-2010 1 ex NHD - Zweefvliegveld Pieter de Wildt
26
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Rode Wouw
21-mrt-2010 1 ex NHD - Zweefvliegveld Henk Levering
Zeearend
10-jan-2010 1 ex NHD - Zweefvliegveld Emil Kuijs
Boven het Hoefijzermeer en zweefvliegveld een vrij zekere zeearend
vliegend. Goed van onderen gezien (mogelijk in ieder geval een arend)
Blauwe Kiekendief
Er werden 55 meldingen gedaan verdeeld over 16 gebieden. Op de Zuider
Nollen werd de Blauwe Kiekendief 16 maal waargenomen.
Bruine Kiekendief
9-feb-2010 1 ex Zuider Nollen Luc Knijnsberg
28-mrt-2010 1 ex Limmerpolder Rene Alberts
Doe mee met het jaar van de Bruine Kiekendief 2010 ! (Sovon)
www.jaarvandebruinekiekendief.nl
Ruigpootbuizerd
9-jan-2010 1 ex Zuider Nollen Arnold Wijker
Donkere buik, lichte staart met donkere eindband, duidelijk afstekende
polsvlekken, ietwat trage vlucht.
25-mrt-2010 1 ex Castricum P Schinkelshoek
Smelleken
4-jan-2010 1 ex Bergen (NH.) (gemeente) Luc Knijnsberg
7-feb-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
Eerst was er groot vogelalarm te horen, een enorm spektakel. En daar
schoot ze, op maar een paar meter afstand, vanuit een struik het pad op,
al half boven haar prooi (merel). Ze zat er al vliegend bijna op.
1-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Hielke Boomsma
Zat heerlijk in het water te badderen en daarna op de kant uitgebreid te
poetsen.
2-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Frank in den Bosch
21-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
Zat volkomen stil, minstens een half uur.
Slechtvalk
Meerdere meldingen en een mooie foto ontvangen.
31-jan-2010 1 ex Castricum Cock Reijnders
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Spreeuw plukkend op de middelste flat van de Loet. Vanuit mijn achtertuin
te zien. Eerder aanwezig op 09-01-10.

Slechtvalk

Foto: Cock Reijnders

Meerkoet
31-jan-2010 80 ex Limmerpolder Olaf Oudendijk
31-jan-2010 100 ex Uitgeest (gemeente) Olaf Oudendijk
Kraanvogel
25-feb-2010 10 ex Castricum - Centrum Henk Levering
Ik dacht eerst dat ik nog droomde maar het geluid dat ik vanuit bed hoorde
was echt: er vloog in het donker en in de regen een groep Kraanvogels
over mijn huis. Je kon ze nog lang horen galmen. Een aparte belevenis !
25-feb-2010
45 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res, Willem Olbers
Gewoon geweldig om te zien en te horen. Ze gingen recht over ons heen
en kwamen laag trompetterend overvliegen.
28
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Kluut
14-mrt-2010 7 ex De Grote Ven Henk van der Leest
17-mrt-2010 16 ex Castricum - Plasjes N203 Lonnie Bregman
18-mrt-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Hans Schekkerman
3 kluten zwemmend (!) in het Hoefijzermeer
18-mrt-2010 3 ex NHD - Hoefijzermeer Frank in den Bosch
18-mrt-2010 12 ex Castricum - Plasjes N203 Ronald Slingerland
21-mrt-2010 23 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
Kleine Plevier
25-mrt-2010 1 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
28 en 29-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke, Jan van
Leeuwen en Ton Lakeman
29-mrt-2010 2 ex Castricum aan Zee Willem Olbers
29-mrt-2010 4 ex NHD - Doornvlak Willem Olbers en Noor Mather
Goudplevier
15-feb-2010 1 ex Zuider Nollen Luc Knijnsberg
24-feb-2010 5 ex Castricum - Plasjes N203 Ronald Sunnotel
24-feb-2010 20 ex Castricum - Plasjes N203 Frank in den Bosch
25-feb-2010 100 ex De Grote Ven Lonnie en Danny Bregman
Vlogen in 1 grote groep rondjes.
11-mrt-2010 15 ex Uitgeest (gemeente) Lonnie Bregman
Precies 15. Waren rondjes aan het vliegen. Nieuwe soort huis & tuinlijst.
Drieteenstrandloper
2-jan-2010
8 ex NHD Terrein Egmond Jan Vonk
Ook hier weer aantal niet geteld, heel veel Drieteenstrandlopers, erg leuk.
17-jan-2010 5 ex NHD - t.h.v. Paal 48 Joost Leijten
Paarse Strandloper
21-feb-2010 12 ex IJmuiden – Noordpier Jan Zorgdrager
24-feb-2010 9 ex IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman
Verspreid over de pier.
Bonte Strandloper
20-feb-2010 1 ex Zuider Nollen Henk Zijm
6-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Jacos Jes, Addy van Overbeeke
Helemaal adult winterkleed maar bij bepaalde lichtval een zweem van
lichtbruin bij borst/schouder. Rechte snavel.
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6-mrt-2010 274 ex Castricum - Strand / Noordzee Erwin van Saane
12-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke
21-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke
Eerst samen met twee, later met drie Bontbekplevieren
Bokje
11-jan-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Willem Olbers
Vloog op uit de sloot en vloog naar de sloot van de andere kant van de
weg; daar liet hij zich van dichtbij bewonderen.
Watersnip
2-jan-2010
1 ex Heemskerk - Landgoed Marquette Lonnie Bregman
10-jan-2010 1 ex Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel
12-jan-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Frank in den Bosch
30-jan-2010 1 ex Bakkum - Noord Lonnie Bregman
Vloog laag, lager dan de bomen.
4-feb-2010
1 ex Velsen (gemeente) Lonnie Bregman
Grote snip met sterk zigzaggende vlucht.
17-feb-2010 1 ex Uitgeest (gemeente) Lonnie Bregman
Vloog vlak over mijn huis.
Houtsnip
Met dank aan de sneeuw werden veel Houtsnippen gezien in deze
periode.
Grutto
Eerste waarneming 23-feb 1 ex Castricum - Plasjes N203 Cees de Vries
IJslandse Grutto
27-mrt-2010 35 ex Castricum - Plasjes N203 Ruud Altenburg, Hans
Schekkerman
Ca. 35 goed uitgekleurde en herkenbare mannen in groep van 270
grutto's. Vermoedelijk bevatte de groep meer ijslanders.
28-mrt-2010 20 ex Castricum - Plasjes N203 Ruud Altenburg, Frank in
den Bosch
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IJslandse Grutto’s

Foto: Ruud Altenburg

Wulp
Hieronder een overzicht van de grotere groepen:
1-jan-2010 100 ex Castricum (gemeente) CS Roselaar
6-jan-2010
90 ex Castricum (gemeente) Aart Vink
6-jan-2010 300 ex Uitgeest (gemeente) Han Buckx
10-feb-2010 200 ex Uitgeest (gemeente) Ronald Sunnotel
Witgat
3-jan-2010 1 ex Zuider Nollen Guido Keijl Uit kanaal opvliegend naar Zuid
6-jan-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Ronald Sunnotel Op het ijs
6-jan-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Noor Mather
7-jan-2010 1 ex Limmen Dick Dekker Zat in een smalle greppel waar nog
water stroomde; ook zaten daar enkele Watersnippen
8-jan-2010 1 ex Castricum (gemeente) Dirk Glorie
24-jan-2010 1 ex Zuider Nollen Tycho Hoogstrate
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Steenloper
1-jan-2010 1 ex IJmuiden - Noordpier Ivo Meeuwissen Met Carmen en
Mees. Minimale aantal. Precieze aantal onbekend.
3-jan-2010 2 ex IJmuiden - Forteiland Mark Broeckaert
17-jan-2010 4 ex IJmuiden - Forteiland Mark Broeckaert
31-jan-2010 8 ex IJmuiden - Forteiland Mark Broeckaert
7-feb-2010 15 ex IJmuiden - Noordpier Bob Molenaar
Hele dag groepjes t.p. tijdens zeevissen, probeerden pieren te jatten.
21-feb-2010 25 ex IJmuiden - NoordpierJan Zorgdrager
24-feb-2010 25 ex IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman
Veel, verspreid over de pier. Één was zo tam dat ie bijna een schelpje op
mijn hand wilde omkeren, maar durfde het toch niet aan. Toen ik het
schelpje neerlegde, keerde hij het meteen om.
Kerkuil
1-feb-2010 1 ex Bergen (NH.) (gemeente) Arnold Wijker
3-feb-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Piet Admiraal
Vloog schreeuwend uit de schuur
9-feb-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Piet Admiraal
Zat in de schuur en vloog weg
29-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Piet Admiraal In de schuur
Bosuil
4-jan-2010
1 ex NHD Terrein Heemskerk Gees Gohl
5-feb-2010
Tijdens excursie van VWG Midden-Kennemerland op de
volgende plekken 2 ex gehoord Duin en Bosch en 1 ex bij de Karpervijver
15-feb-2010 1 ex Bakkum - Noord Hans Stapersma roepend
18-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg
24-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Paul van Kan
IJsvogel
2-jan-2010
3-jan-2010
12-jan-2010
13-jan-2010
17-jan-2010
17-jan-2010
17-jan-2010
22-jan-2010
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1 ex Uitgeest (gemeente) Hans Stokkel
1 ex Castricum Henk van der Leest
1 ex NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg in duinrel
1 ex Beverwijk M.A. van Baar
1 ex Castricum Sander van der Flier
1 ex Heemskerk - Landgoed Marquette Lonnie Bregman
1 ex Uitgeest (gemeente) Hans Schekkerman
1 ex Uitgeest (gemeente) Lonnie Bregman
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Vloog naar het zuiden boven dit slootje, maar toen hij (/zij) menselijke
tegenliggers op de weg tegenkwam, vloog ie de woonwijk in.
13-feb-2010 1 ex Castricum (gemeente) René Hollenberg
IJsvogel zat op de vangrail vlak langs een sloot.
18-feb-2010 1 ex Castricum (gemeente) Mark Res
Gelukkig in ieder geval 1-tje die de winter tot nu toe goed is door gekomen.
19-feb-2010 1 ex Akersloot - Hempolder Luc Knijnsberg
4-mrt-2010 1 ex Akersloot - Hempolder Ronald Slingerland
7-mrt-2010 1 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
7-mrt-2010 1 ex Castricum (gemeente) Y. Geldman
Was in een ijsvrij gedeelte visjes aan het vangen.
30-mrt-2010 2 ex NHD - Karpervijver Hielke Boomsma
Kleine Bonte Specht
15-jan-2010 1 ex NHD - De Mient Addy van Overbeeke
4-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Castricum Freek Kalsbeek Roffelend
23-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Castricum Hans Schekkerman Geringd L
24-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Paul van Kan
28-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Castricum Hans Schekkerman Geringd L
30-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Castricum Piet Veel roffelend
Oeverzwaluw
22-mrt-2010 1 ex Zuider Nollen Luc Knijnsberg Mijn vroegste ooit.
Boerenzwaluw
26-mrt-2010 1 ex NHD - Hoefijzermeer Henk Levering
Huiszwaluw
24-mrt-2010 1 ex NHD - t.h.v. Paal 43 Paul van Kan
Boompieper
21-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Marja Pruis en Rob Smit
30-mrt-2010 2 ex NHD Terrein Castricum Remco Oosterlaar
Waterpieper
2-jan-2010
1 ex NHD Terrein Castricum Hans Schekkerman
5-jan-2010
1 ex Limmerpolder Aart Vink
8-jan-2010
1 ex Limmerpolder Henk Zevenbergen, Mark Zevenbergen
7-feb-2010
2 ex IJmuiden - Noordpier Bob Molenaar
1-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg
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In pas afgegraven natuurherstelproject.
6-mrt-2010 1 ex NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Erwin van Saane
Grote Gele Kwikstaart
9-jan-2010 1 ex Uitgeest (bebouwde kom) Hans Stokkel In tuin
10-jan-2010 1 ex Bergen (NH.) (gemeente) Luc Knijnsberg
8-feb-2010 1 ex Castricum - Centrum Willem Olbers
12-feb-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Ruud van der Neut
2-mrt-2010 1 ex Zeeweg Arnold Wijker
11-mrt-2010 1 ex Castricum (gemeente) Ruud Costers
Rouwkwikstaart
11-mrt-2010 1 ex Akersloot - Hempolder Onno Steendam
24-mrt-2010 1 ex Castricum aan Zee Luc Knijnsberg
27-mrt-2010 1 ex Heemskerk (gemeente) Robert Stoker
Blauwborst
23-mrt-2010 4 ex Castricum - Vogelduin Cees de Vries
4 exx zingend op ongeveer 100 m. van elkaar
24-mrt-2010 1 ex Castricum aan Zee Luc Knijnsberg
25-mrt-2010 1 ex Castricum aan Zee Mark Res
26-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Ronald Slingerland
29-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Willem Olbers
29-mrt-2010 2 ex Castricum - Vogelduin Addy van Overbeeke
Zwarte Roodstaart
19-jan-2010 1 ex Beverwijk (gemeente) Mark Res
Op parkeerplaats van mijn werk,vogeltje gehele winter regelmatig gezien.
22-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Auke Burrie
22-mrt-2010 1 ex NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Frank in den Bosch
22-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Frank in den Bosch
23-mrt-2010 1 ex Castricum - Vogelduin Cees de Vries
Als een tapuit foeragerend
26-mrt-2010 1 ex Velsen (gemeente) Rienk Slings
Tapuit
Eerste waarneming
22-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Frank in den Bosch
Op 26 maart werden op het Vogelduin door Herman van Oosten 4
Tapuiten gezien: 2 doortrekkers en 2 gekleurringde! Man DBME-GLRD
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zong in zuidelijk deel Bernardlaan. Als nestjong in 2007 geringd, in 2008
en 2009 ook broedend in Vogelduin, dus nu in 4e kj. Vrouw RZME-WIRZ in
2008 als nestjong geringd bij Groote Keeten
Beflijster
23-mrt-2010
1 ex Castricum - Vogelduin Cees de Vries
25-mrt-2010
1 ex Castricum - Vogelduin Mark Res en Willem Olbers
Een tijdlang prachtig foeragerend kunnen bekijken!
Kramsvogel (alleen grote groepen worden gemeld in dit overzicht)
1-jan-2010 120 ex NHD Terrein Castricum CS Roselaar
Af en toe groep zuid door zeereep (in 2 uur)
7-jan-2010 500 ex NHD Terrein Egmond Frank in den Bosch
11-jan-2010 2500 ex Zuider Nollen Dick Dekker
In de duindoorns op het zweefvliegveld; ook veel Koperwieken
12-jan-2010 1000 ex NHD - Zweefvliegveld Mark Res
17-jan-2010 100 ex NHD Terrein Castricum Joost Leijten
24-jan-2010 250 ex NHD Terrein Bakkum Ronald Sunnotel
Schitterend in de sneeuw
5-feb-2010 100 ex Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel
5-feb-2010 150 ex Castricum - Plasjes N203 Pim Julsing
Grote Lijster
1-jan-2010
3 ex Zuider Nollen CS Roselaar
Tijd-lang verschillende (?) exx in top struik
13-jan-2010
1 ex NHD Terrein Castricum Vinkenbaan Castricum
25-jan-2010
3 ex Zuider Nollen Luc Knijnsberg
26-jan-2010
2 ex NHD - Hazenduin Peter van de Berg
3-feb-2010
1 ex NHD - De Mient Luc Knijnsberg
24-feb-2010
1 ex NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg 1ste zang
6-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
Rechtop zittend in duinweide, dan naar boomrand
11-mrt-2010
1 ex Beverwijk Rene Alberts
Tussen Kramsvogels en Koperwieken
11-mrt-2010
1 ex NHD - Zweefvliegveld Henk van der Leest
13-mrt-2010
1 ex NHD - De Mient Jaap Groenhof
21-mrt-2010
2 ex NHD Terrein Castricum Danny en Lonnie Bregman
Tijdens excursie van VWG Midden-Kennemerland.
22-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Egmond Auke Burrie
24-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Bakkum Renie van der Werf
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27-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Castricum Remco Oosterlaar
Langs de Slingerweg; verplaatsend tussen de grove dennen
31-mrt-2010
2 ex NHD - Karpervijver Auke Burrie
Sprinkhaanzanger
30-mrt-2010
1 ex NHD Terrein Egmond Natasja Nachbar
Zwartkop
1-jan-2010 t/m 14-jan-2010 1 ex Castricum P Schinkelshoek
15-jan-2010
2 ex Heemskerk - Duingebied Frank in den Bosch
25-jan-2010
1 ex Zuider Nollen Luc Knijnsberg
26-jan-2010
1 ex Egmond-Binnen Elly Spit
26 - 20-mrt-2010 werd af en toe gezien, waarschijnlijk 2 ex NHD - De
Mient Addy van Overbeeke
6-feb-2010
1 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
11-feb-2010
1 ex Castricum Cock Reijnders
In de achtertuin. Op 13-02-10 ook aanwezig.
25-mrt-2010
1 ex Castricum Eric Menkveld en rene zijp
Tjiftjaf
Eerste melding uit het veld.
8-mrt-2010 1 ex Beverwijk Selma Schepel Hij maakte nog geen geluid.
Fitis
Eerste melding uit het veld.
24-mrt-2010 1 ex NHD - De Krim Luc Knijnsberg vroeg!
Vuurgoudhaan
24-jan-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Arnold Wijker
30-jan-2010 1 ex NHD - Karpervijver Lonnie Bregman
26-feb-2010 1 ex NHD - De Mient Addy van Overbeeke Heg
19-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk CS Roselaar
20-mrt-2010 2 ex NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke
Baardman
22-mrt-2010 2 ex NHD - Hazenduin Luc Knijnsberg Paartje
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Kuifmees
7-mrt-2010 2 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
Meer mezen in de buurt maar deze twee opereerden toch min of meer
samen. De kuifjes heel duidelijk zichtbaar.
13-mrt-2010 2 ex NHD - Vlewoseweg Jaap Groenhof
Zwarte Mees
14-jan-2010 1 ex Heemskerk - Duingebied Ronald Slingerland Eerste zang
14-feb-2010 1 ex NHD - De Mient Addy van Overbeeke boven in berk
6-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Jaap Groenhof
7-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Luc Knijnsberg
18-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Peter de Lange
26-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Rienk Slings
Boomklever
17-jan-2010 1 ex Heemskerk - Landgoed Marquette Lonnie Bregman
27-feb-2010 1 ex NHD - Karpervijver Menno van den Bos
25-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Menno van den Bos
28-mrt-2010 2 ex NHD Terrein Castricum Menno van den Bos
Klapekster
Een exemplaar van 1 januari t/m 22 maart op/in de buurt van Doornvlak
21-jan-2010 1 ex NHD - Vlewoseweg Renie van der Werf
17-feb-2010 1 ex NHD - Egmond Binnen Luc Knijnsberg
10-mrt-2010 1 ex NHD - De Mient Luc Knijnsberg, Rienk Slings
13-mrt-2010 1 ex NHD - De Mient Jaap Groenhof
Noordse Kauw
20-feb-2010 1 ex Heemskerk Lonnie Bregman
In z'n uppie. Zeer witte streep in de hals: was op ± 30m afstand nog
duidelijk zichtbaar. Om 15:15 was ie weg.
Huismus
Overzicht van “grote” groepen:
1-jan-2010 10 ex Bergen (NH.) (gemeente) CS Roselaar
25-feb-2010 20 ex Wijk aan Zee Willem Olbers
Keep
17-jan-2010 1 ex Bakkum – Noord Jan van Leeuwen
1-feb-2010 1 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
18-mrt-2010 1 ex NHD - De Mient Noor Mather
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Sijs
Overzicht van grote groepen
14-jan-2010 30 ex NHD - De Mient Addy van Overbeeke
Op de elzen, laantje bij Mooyeveld
16-jan-2010 25 ex NHD - Kijkscherm de Hoep Dick Dekker
24-jan-2010 50 ex NHD - De Mient Addy van Overbeeke
Zaten ook barmsijzen tussen, grote waarschijnlijk, veel wit op buik
26-jan-2010 30 ex NHD Terrein Castricum Peter van de Berg
29-jan-2010 75 ex Castricum (gemeente) Ruud Costers
1-feb-2010 50 ex Castricum - Plasjes N203 Mark Res
25-feb-2010 30 ex NHD Terrein Egmond Natasja Nachbar
Ca 30 stuks in boom
Grote Barmsijs
25-feb-2010 6 ex NHD Terrein Egmond Addy van Overbeeke
Stuk of zes, in een groep sijsjes, samen in een larix
Kleine Barmsijs
17-jan-2010 20 ex NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke
Compacte zwerm, om de haverklap opvliegend uit, en meteen weer
terugkerend naar hun plek hoog in de bomen (meest berken). Veel
donkerbruin in het verendek. Af en toe was er wat roze te zien maar niet al
te vaak. Maar het licht was erg matig op dat moment.
Kruisbek
4-feb-2010 1 ex NHD - Doornvlak Noor Mather
10-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
Drinkend bij slootje.
Goudvink
In deze periode werden veel goudvinken waargenomen: waarneming.nl
Appelvink
4-feb-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
Volop zingend boven in popel.
4-mrt-2010 1 en 3 ex NHD Terrein Bakkum Peter v/d Berg, Ruud Costers
7-mrt-2010 4 ex NHD Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
17-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Egmond Ronald Sunnotel
18-mrt-2010 1 ex NHD - De Mient Luc Knijnsberg Zingend boven in popel
21-mrt-2010 1 ex NHD - Doornvlak Luc Knijnsberg
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21-mrt-2010
25-mrt-2010
26-mrt-2010
26-mrt-2010
27-mrt-2010

1 ex NHD Terrein Egmond Arnold Wijker
2 ex NHD Terrein Castricum Mark Res
1 ex NHD Terrein Heemskerk Rienk Slings
2 ex Zuider Nollen Henk Levering
1 ex NHD Terrein Bakkum Hans Schekkerman

IJsgors
26-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Heemskerk Rienk Slings
Geelgors
6-jan-2010 40 ex NHD Terrein Egmond Trudy Winthorst en Noor Mather
Erg beweeglijk, in de bomen, in het roggeveld, rakelings overvliegend,
super mooi gezicht zo in de sneeuw.
9-jan-2010 10 ex NHD Terrein Egmond Ronald Sunnotel
Hoog in de boom en later wegvliegend richting noord
6-feb-2010 1 ex NHD - De Krim Luc Knijnsberg In groep vinken
24-feb-2010 7 ex Bergen (NH.) (gemeente) Cees Baart Natuurtuin gemengde groep van man/vrouw zich wassend aan de rand van de poel.
6-mrt-2010 4 ex Bergen (NH.) (gemeente) Erwin van Saane
12-mrt-2010 1 ex NHD Terrein Bakkum Addy van Overbeeke
Meest zittend bovenin kleine eik. Eerder op dezelfde plek twee stuks
gezien maar vanwege slecht zicht toen niet aangemeld. Beide vogels
fouragerend op de grond, één af en toe zittend bovenin de eik.

Lezingen & Excursies – 3de 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 25 juli: De Putten en ondergelopen bollenveldjes
Middag/avondexcursie dus brood meenemen
Excursieleider: Hans Schekkerman
Vertrek station Castricum: 13.00 uur, tot ca. 20.00 uur
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Zaterdag 21 augustus: dagexcursie Lauwersmeer
Excursieleider: Hans Stapersma
Vertrek station Castricum: 6.00 uur, tot ca. 20.00 uur
Zondag 12 september: Wieringen en Wieringermeer
Excursieleiders: Jan Castricum en Huub Huneker
Vertrek station Castricum: 7.00 uur, tot ca. 16.00 uur
Vrijdag(-avond) 1 okt t/m zondag 3 okt: weekend Vlieland
Inschrijving is gesloten en volgeboekt, de 12 deelnemers hebben bericht
gekregen.
Zaterdag 9 oktober: Gouwzee en Waterland
Kans op Krooneend
Excursieleider: Huub Huneker
Vertrek station Castricum: 7.30 uur, tot ca 15.00 uur
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Zo 24 okt:
Vogeltrekexcursie (ochtendexcursie)
Wo 10 nov:
Algemene ledenvergadering
Zo 21 nov:
Arkemheense polder, Harderbroek en Horsterwold
Di 14 dec:
Lezing over het leven van de Tureluur
Zo 19 dec:
Fietsexcursie in ons duinreservaat
Za 8 jan 2011: Pier van IJmuiden en Kennemermeer
.

Wijzigingen Ledenbestand
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld:
MW.U.A. Groot
Zeeweg 42
1852 CR Heiloo
Als nieuw jeugdlid hebben zich aangemeld:
Marco Noort
Arnoldsonstraat 12
Lonnie Bregman
Hoogkamplaan 11
Danny Bregman
Hoogkamplaan 11
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1902 CT Castricum
1911 LV Uitgeest
1911 LV Uitgeest
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