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Uit het Bestuur 
 
Het bestuur is blij dat Leo Heemskerk bereid is gevonden zich als opvolger 
van Jan Visser kandidaat te stellen als bestuurslid vanuit de Vinkenbaan. 
Het bestuur zal Leo in de ALV van 14 april as voordragen als bestuurslid. 
Cees Baart en Renie van der Werf zijn aftredend, en beiden herkiesbaar. 
 
Het bestuur geeft graag gehoor aan de oproep van SOVON en Vo-
gelbescherming Nederland om aandacht te besteden aan het Jaar van de 
Boerenzwaluw. In deze Winterkoning kunt u daar meer over lezen (p32). 
 
De Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Castricum, heeft het initiatief 
genomen om een Groen Informatie Platform op te richten. Een platform 
waarop lokale organisaties en ook particuliere burgers, die zich bezig 
houden met het thema ‘groen’, zich kunnen presenteren, activiteiten 
kunnen organiseren, elkaar en het publiek kunnen informeren en activeren. 
Het bestuur heeft zich uitgesproken voor deelname aan het Groen 
Informatie Platform: zie elders in deze Winterkoning (p34). 
 
En verder is er veel te doen geweest over bomen kappen, met name over 
het kappen van 22 grote populieren aan de Vinkenbaan in Bakkum. Een 
formeel bezwaar hiertegen van de Vogelwerkgroep was vorig jaar 
afgewezen zonder echt in te gaan op de inhoud van onze bezwaren. 
Sterker nog, de gemeente had op de bezwaarzitting zelf toegegeven dat 
de bomen gezond waren, geen risico vormden, nog een behoorlijke 
levensverwachting hadden en dat ze ook niet in het gemeentelijk kapplan 
stonden; ze stonden alleen in de weg bij een nog uit te werken 
voorgenomen herinrichting van de Vinkenbaan. De VWG is vervolgens in 
gesprek gegaan met de politiek middels een brief aan de gemeenteraad, 
en zou eind januari een onderhoud hebben met de wethouders voor 
“groen” en “grijs”. Wie schetst onze verontwaardiging toen we plotseling uit 
de krant vernamen dat de bomen midden januari zouden worden gekapt !! 
Spoedoverleg met de wethouders leverde niets op en het droeve resultaat 
kunt U zien in Bakkum. Zeer wrang was ook dat er ondertussen wel over-
leg aan de gang bleek te zijn met vele andere partijen over de voor-
genomen herinrichting maar dat de VWG, nota bene de enige partij die 
formeel bezwaar had gemaakt in deze zaak, was “vergeten”. Wij hebben 
onze verontwaardiging kenbaar gemaakt aan de wethouders, in de krant 
en op Radio Noord-Holland. De gemeente heeft ons inmiddels excuses 
gemaakt voor de gang van zaken, maar voor de bomen is het te laat. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”  
Cees Baart 

 
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben zich weer nieuwe jeugdleden 
aangemeld. Het zijn Ted Zwart, Stan Nijhuis, en Sylvan de Groot. Zij 
gingen al regelmatig met ons op pad en nu zijn zij ook lid geworden. Van 
harte welkom! Het is mooi om te zien dat jullie groep steeds groter wordt ! 
 
Verder wil ik jullie erop wijzen dat in deze Winterkoning een stukje staat 
over “Het jaar van de Boerenzwaluw”. Elk jaar staat er een bepaalde 
vogelsoort centraal waar de onderzoekers van SOVON en Vogel-
bescherming meer over willen weten. Vaak gaat het over een soort waar 
het niet zo goed mee gaat. Aan dit onderzoek kunnen jullie natuurlijk ook 
meedoen. Wij zullen jullie in ieder geval in april via de mail een keer 
oproepen met ons mee te gaan. Wij kennen namelijk een paar plaatsen 
waar alle jaren Boerenzwaluwen zitten. Ons plan is om in de maanden 
mei, juni en juli - met wie hier zin in heeft en kan - daar naar toe te gaan.  
 
 
Lord Donald Louis Duck, een deftige eend. 

 
Anne-Wieke en Marelijne Janse. 

 
Vorige zomer waren we de eendjes aan het voeren in een vijver dicht bij 
ons huis. Het is de vijver met de fontein in het parkje vlakbij Geesterduin. 
We zagen een eend die niet meer kon lopen. Hij had ook heel veel honger. 
We zijn toen naar huis gegaan want onze moeder heeft vroeger altijd voor 
zieke eenden en andere vogels gezorgd. Onze moeder ging ook naar de 
vijver, en kon de eend gemakkelijk vangen. 
 
We hebben hem in een leeg konijnenhok gezet. Hij was oud en ook erg 
mager, dus hebben we hem lekker veel eten gegeven. Zijn poot was een 
beetje dik, maar niet gebroken. Toch hield hij hem helemaal slap. Maar na 
een paar dagen ging hij er een beetje op staan. 
Na een week mocht hij in de tuin lopen. Daar kan hij toch niet uit. Bij de 
Vogelwerkgroep noemen ze eenden zoals Donald soepeenden, maar dat 
wil zeggen dat het geen wilde eend is. Eigelijk is hij een tamme boeren-
eend. Die kunnen niet zo goed vliegen. Daar zijn ze te groot voor. Het was 
een mannetje, dat heet een woerd bij eenden. Na een tijdje kon hij weer 
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mooi rechtop staan. En we vonden het leuk om hem een deftige naam te 
geven. Dat werd Lord Donald Louis Duck. Maar we noemden hem Donald.  
Na een paar weken had hij genoeg gepoept in onze tuin, en kon hij weer 
goed lopen. Toen hebben we hem weer teruggebracht naar diezelfde 
vijver. Af en toe gaan we nog naar hem toe om hem te eten te geven. Het 
gaat heel erg goed, maar je kan toch altijd nog wel zien dat hij een zere 
poot heeft gehad. Hij loopt altijd nog  een beetje mank. Maar hij ziet er 
weer prachtig uit. Hij kent ons nu, en komt altijd naar ons toe. Dat is erg 
leuk. En mager is hij gelukkig ook niet meer, het is dus goed afgelopen.  

 

Nestkasten timmeren zondag 12 december 2010                                                                                                                                                                       

Sylvan de Groot 

We gingen ons eerst verzamelen bij het station van Castricum. Daarna 
ging we op weg met de auto. We waren erg snel bij de schuur van Jan 
Baart. We keken eerst wat we konden maken. Daarna moest we meten. 
Dat was lastig. 
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Hierna gingen we met de elektrische zaag aan het werk en dat maakte 
veel lawaai. We timmerden alles in elkaar. Als laatste maakten we een 
gaatje in de voorkant en timmerden een soort van teer plaatje er bovenop 
vast. We maakten twee bosuilenkasten, een boomklever nestkast, een 
ekster voederhuisje, een vleermuizen kast en nog een paar vogelhuisjes. 
Daarna vroegen de ‘excursieleiders’ welke op het landgoed Akerendam in 
Beverwijk opgehangen mochten worden. De koolmeesjes hebben bij ons 
thuis al in ons voederhuisje gezeten. 

Bosuilenexcursie 
Anna Dahchi & Hennie Dahchi  

 
Op 14-1-2011 gingen we ’s avonds in het donker om 7 uur met ze allen op 
zoek naar Bosuilen. We we waren met 3 leden, mijn broer en ouders op 
zoek naar een vogel: de  bosuil. We gingen naar de kerk fietsen en Arend 
de Jong ging de bosuilroep nadoen ….. Na een tijdje antwoordde de 
Bosuil. Hij leek dichterbij te komen, maar toen werd ook een vrouwtje 
wakker en kwam er geen antwoord meer. We wilden ook natuurlijk de 
Bosuil zien maar dat lukte bij deze niet. Jan en Arend konden ons wel heel 
veel over de uilen vertellen. We gingen naar een andere plek midden in het 
bos en daar deed hij weer de bosuilroep na. Er antwoordden twee 
Bosuilen - dat was even geluk en daar gingen we een hele tijd mee praten, 
maar ook die lieten zich niet zien. Dus we hebben alleen de roep gehoord 
maar dat is ook nog goed toch ?????  
 
Nestkasten ophangen op Landgoed Akerendam 

Niels Lute 
  
Op 6 Februari ging ik samen met Jan Baart en Henk van der Leest 
nestkastjes ophangen in Akerendam. Er stond best wel een harde wind, 
waardoor het lastiger werd om ze op te hangen. Gelukkig hangen ze nu 
wel allemaal. Maar goed, toen we eenmaal binnen waren, gingen we eerst 
even wat drinken in het landhuis. Het was echt een 17de eeuwse 
inrichting. Maar dat is ook wel logisch, want het is in 1639 gebouwd. Er 
was ook een heel groot wandschilderij. Nadat de tuinman Hans Otten 
[bijna] alles had laten zien, gingen we aan de slag. We begonnen met het 
ophangen van een koolmezenkast aan een aardig klein berkje. Vervolgens 
gingen we een pimpelmezenkast ophangen aan een grote beuk. 
Ondertussen genoten we van de zeldzame[re] bloemen, grote bomen en 
groene struiken. Afijn, het derde kastje wat we ophingen was een 
balkonkast aan een Eik. Vervolgens hingen we een Bosuilenkast op aan 
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een Linde. Ondertussen waren we alweer een anderhalf uur bezig. We 
liepen richting de vijver waar we een Vliegenvangerkast aan een grote 
Linde ophingen. Toen liepen we verder lang de vijver naar een andere 
grote Linde. Die Lindes hadden trouwens allemaal een soort haag om zich 
heen. Verder gingen we een oude mezenkast repareren. Die was al 
gebruikt. Maar waarschijnlijk waren de mezen verjaagd door wespen. Want 
toen we het nest er uit haalden, zagen we een soort wespennest. Die zat 
helemaal tegen de wand aangeplakt. Na wat reparaties was ie weer klaar 
om gebruikt te worden. Toen gingen we verder met onze eigen nest-
kastjes. De volgende was een Mussenkast. Die werd, net als de 
Vliegenvangerkast, opgehangen aan een grote Linde langs de vijver. 
Vervolgens liepen we weer terug naar de plek waar we ongeveer de 
Bosuilenkast hadden opgehangen. Daar hingen we de laatste balkonkast 
op. We liepen daarna naar de schuur en legde het gereedschap voor de 
schuurdeur. Toen we dat hadden gedaan, mochten we nog een kijkje 
nemen in de moestuin en de 2 kassen. Dat was heel erg mooi om er langs 
te lopen. Toen was het helaas alweer tijd om weg te gaan. Nu maar 
wachten tot April, als [hopelijk] de nestkastjes allemaal bezet zijn. Net als 
altijd weer hartstikke top.  
 
Excursie: Vogels fotograferen. 

Julisca 
 
Deze keer gingen we eenden en ganzen fotograferen. Er zijn veel leuke 
foto’s gemaakt. We kregen tips en mochten ook door de telelens 
fotograferen. We hebben ook foto’s gemaakt toen ze aan het eten waren. 
[WAT EEN LOL :} ]  
 

Toen we klaar waren met fotograferen gingen we naar de Hoep. Daar 
gingen we foto’s kijken die Jan Castricum ooit eens had gemaakt. Na de 
foto’s kijken lieten we onze foto’s aan elkaar zien -  alleen dan op de 
camera. Het was weer een gezellige dag ! 
 

Overzicht van de komende excursies 

 

10 april Jan Castricum, Marian v Leeuwen Weidevogels 
(locatie nader te bepalen) 

15 mei Jan Baart en Cees Baart  Nachtegalenexcursie 

5 juni Hans Stapersma, Dick Dekker Zwanenwater 
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Jaarverslag Vinkenbaan Castricum: 2010 deel 1  
Luc Knijnsberg 

 
Hierbij weer het eerste deel van het vinkenbaan verslag over 2010. 
Over het algemeen een boeiend jaar. Met vooral in de wintermaanden veel 
leuks. Één nieuwe baansoort voor 2010, deze bestond uit maar liefst 5 
Nijlganzen. 
 
Januari 
Januari 2010 zullen we ons nog lang blijven herinneren, wat een vogels! 
Het was dan ook een supermaand qua weer, lekker laagje sneeuw, weer 
wat dooi, weer wat sneeuw, en af en toe flinke vorst. Door dit weertype 
ontstaat er bij vogels veel trek. Ze trekken vaak pas weg bij sneeuw en 
komen na de sneeuw weer gelijk terug, ze volgen als het waren de 
sneeuwgrens. Voorbeelden hiervan zijn steltlopers als Kievit en Wulp maar 
ook soorten als Kramsvogels en Veldleeuweriken kwamen veel langs. 
Veldleeuwerik is trouwens een erg lastige soort om te vangen, ze reageren 
goed op geluid maar landen tussen de slagnetten doen ze vrijwel nooit. 
Tenzij er sneeuw ligt en je het baantje tussen de slagnetten sneeuwvrij 
maakt. Ja dan kun je ze met tientallen tegelijk vangen. Arnold was de 
eerste die een vangpoging waagde en dat gelijk op 1 januari. Hij ving deze 
dag 8 vogels maar bij de opmerkingen stond:  “klap van ruim 30 Kramsen 
laten lopen omdat er 3 Grote lijsters in het hout zaten”. Op de 2de was er 4 
cm sneeuw gevallen, deze dag dus gelijk 292 nieuw geringde vogels, 
waaronder 4 Graspiepers, 2 Watersnippen, 1 Torenvalk en maar liefst 285 
Veldleeuweriken! 
 
Roofvogels vangen lukt ook goed met sneeuw, we gebruiken hiervoor een 
klapvalletje waar we tijdelijk even een gevangen vogel in doen 
(Veldleeuwerik of Kramsvogel werkt goed). De roofvogel komt op de 
zwerm vogels nabij de hut en stoot op het klapvalletje. Ondertussen slaan 
wij het slagnet dicht. We hebben met sneeuw zo menige roofvogel 
gevangen deze maand. De 3de was ook weer een superdag, tja de 
sneeuw bleef liggen dus veel beweging in de lucht. Hieronder het 
totaallijstje: 
 
Bonte Strandloper 1 Graspieper       10 
Koperwiek            15 Kramsvogel       8 
Merel                     1 Rietgors             1 
Sneeuwgors          2 Spreeuw            1 
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Veldleeuwerik       195 Waterpieper   1 
Waterral                 1 Wulp              3 
 
Totaal                    239 
  
De 4de was het ff minder maar toch nog wel een Grote Lijster die dag. 
Vanaf de 7de viel er weer wat sneeuw en Jan ving deze dag een nieuwe 
baansoort, eigenlijk moet ik zeggen 3 nieuwe baansoorten: hij sloeg 3 
Nijlgansen die zomaar spontaan op het brood op de baan af kwamen. t’ Is 
een exoot maar toch een grappige soort om een keer te mogen ringen. 
Verder die dag 23 Veldleeuweriken, een Waterpieper en een Bonte 
Strandloper. De dag erop was ik zelf weer eens aan het vangen, net terug 
van 2 weken Zweden. Deze dag vingen we weer spontaan op brood een 
Nijlgans, verder was het erg rustig en besloten we nog even te gaan 
“meeuwen”. Meeuwen doe je door veel brood op de baan te gooien en dan 
de luiken van de hut dicht en dan zacht het geluid van Stormmeeuw 
draaien. Zit de baan vol dan gewoon het net dicht slaan. We maakten 1 
klappie van 16 Stormmeeuwen. De Stormmeeuwen bewaren we dan in 
jute zakken. Tijdens het ringen braken ze vaak hun laatste voedsel weer 
op en na afloop leek de hut op een viskraam: er lagen her en der 
uitgebraakte visresten. 
 
Zaterdag de 9de weer een goede dag. Deze dag 84 nieuw geringde 
vogels, o.a. 69 Kramsvogels, 2 Meerkoeten, een Watersnip, een Witgat en 
3 Wulpen. Verder ook nog een eigen terugvangst van een Witgat die door 
ons eerder gevangen was in september 2006! De 2 Meerkoeten kwamen 
gewoon spontaan aangewandeld bij de baan! Daarna een paar dagen rust. 
 
De 12de begon het circus weer met deze dag 85 vogels. Deze dag veel 
kwaliteit in de vorm van 2 Grote Lijsters, 1 Kievit, 2 Torenvalken en een 
Watersnip. Het aantal werd gemaakt door 69 Kramsvogels. De 13de was 
een echte lijsterdag met 20 Koperwieken, 9 Kramsvogels, 12 Merels en als 
toetje een Grote Lijster. De 15de wederom een Grote Lijster. Op de 16de 
werd er weer een Torenvalk gevangen. De 19de een gewone soort maar 
wel in een vreemde afwijkende tijd, Richard ving deze dag namelijk 2 
Kneutjes. Toch was de koek nog steeds niet op voor januari want in de 
nacht van de 23ste op de 24ste viel er weer nieuwe sneeuw waardoor en 
veel Kramsentrek op gang kwam. 
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Op de 24ste dan ook 302 Kramsvogels en een Kramsvogel met een Finse 
ring. Verder deze dag weer een Grote Lijster en als echte superuitsmijter 
een adulte man Blauwe Kiekendief. Dat was lang geleden! De 25ste was 
mijn eigen superdag samen met André. We vingen deze dag 192 vogels 
maar wat een kwaliteit! Kwaliteit in de vorm van 3 Grote lijsters, een 
Torenvalk en als uitsmijter deze dag een adulte man Havik, wat een 
prachtvogel! Kwantiteit waren deze dag 151 Kramsvogels. 
 
 

 
 
Adult man Havik                                                       Foto: Luc Knijnsberg 

 
 
De dag erna op de 26ste weer een echte Kramsendag met maar liefst 465 
Kramsvogels, weer eens een Grote Lijster (het houdt niet op met deze 
soort) en een Wulp. De 27ste was iets minder met toch nog 61 nieuw 
geringde vogels; hiervan weer 57 Kramsvogels. Tenslotte de 30ste de 
laatste vangdag met sneeuw weer enorm veel vogels; soorten waren die 
dag 403 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 1 Meerkoet en 7 Veldleeuweriken. 
Wat een maand! Ongelofelijk! 
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Leuke waarnemingen in januari: 
Een vrouwtje Roodborsttapuit werd gezien op de 1ste. IJsgorzen werden 
ook redelijk veel gezien: 1 op de 2de, 1 man op de 2de en 1 op de 24ste. 
Een Ruigpootbuizerd vloog over de baan op de 9de. Op de 10de en de 
11de vlogen er respectievelijk 4 en 2 Witbuikrotganzen over de baan 
richting zuid. Verder waren er gedurende de hele maand meerdere Blauwe 
Kiekendieven, minimaal 3, en een Bruine Kiekendief aanwezig in het infil-
tratiegebied. Er werd ook vrijwel elke dag een Roerdomp waargenomen. 
 
Februari 
In februari was het tot de 10de vrij saai. Er was geen sneeuw of strenge 
vorst dus geen trek. In de nacht van de 9de op de 10de viel er 5 cm 
sneeuw, dus er was weer trek en ja hoor op de 10de ving Arnold dan ook 
238 vogels waarvan 236 Kramsvogels. De 11de was het grotendeels weer 
over, toch ving Jan deze dag nog 36 Kramsvogels. De 12de vingen we er 
nog 26 Kramsvogels bij en een Wulp. Op de 13de slechts 9 vogels maar 
wel kwaliteit in de vorm van een Wulp, een Fazant en een 
“overwinterende” Tjiftjaf. De 14de viel er weer wat lichte sneeuw dus waren 
er weer Kramsen en er werden er weer 112 van een ring voorzien. Deze 
dag ook weer een Wulp. Tenslotte ving ik zelf als afsluiter van februari op 
de 15de slechts 7 Kramsvogels, de winterkoek was weer op. 
 
Leuke waarnemingen in februari: 
Een overwinterende Bruine Kiekendief vloog over de baan op de 9de. 
Een adult mannetje Nonnetje zat in het infiltratiegebied op de 12de. 
 
Maart 
Maart is nooit een hele spannende maand. Toch worden er wel altijd wat 
steltlopers gevangen zoals Bonte Strandloper, Bontbekplevier en Tureluur. 
Ook is er altijd wel trek van soorten als Witte Kwikstaart en Oeverpiepers. 
Op dinsdag de 2de ving ik samen met Richard slechts 14 vogeltjes maar 
toch leuk met een Bontbekplevier en 4 Oeverpiepers. Op de 3de weer een 
Oeverpieper. De 7de weer de eerste Tureluur. De eerste 2 Bontjes werden 
geringd op de 14de. De 16de was een leuke maartdag met 11 Bonte 
Strandlopers en een Bontbekplevier. Op de 21ste werden 5 Bonte Strand-
lopers, de eerste Tjiftjaf en een Witte Kwikstaart gevangen. Tevens deze 
dag een Bonte Strandloper met een Hiddensee ring, dus geringd in Noord- 
Duitsland. Op de 22ste weer 3 Bonte Strandlopers en een Tureluur. De 
24ste ving Arnold na jaren weer’s een mooie Rouwkwikstaart. 
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De 30ste werd de eerste Kleine Plevier gevangen; er zouden er nog vele 
volgen dit jaar, da’s dan toch een lichtpuntje van al die werkzaamheden in 
het infiltratiegebied de laatste jaren. Ook deze dag weer een Tureluur. 
 
Leuke waarnemingen in maart: 
15 Lepelaars vlogen naar noord op de 2de. 
Een Vroege Walstrospanner (nachtvlinder) zat op de hut op de 22ste. 
2 Appelvinken zaten dicht bij de mistnetten op de 26ste. 
 
April 
Op de 2de werd er weer een Kleine Plevier gevangen. Totaal werden er 
maar liefst 14 Kleine Plevieren geringd dit jaar. Dit heeft vooral te maken 
met het onderhoud van het infiltratiegebied waardoor veel zandige oevers 
zijn ontstaan waar Kleine Plevieren zich prima thuis voelen. De 3de weer 2 
Kleine Plevieren en een IJslandse Tureluur. De IJslandse Tureluur is in de 
hand te determineren aan de hand van de grotere vleugellengte en de 
donkere kleur; het zou wel leuk zijn als er een terugmelding vanuit IJsland 
zou komen om deze determinatie te bevestigen. Op de 6de maar liefst 3 
Kleine Plevieren en 2 Tureluurs. De 9de een aardig voorjaarsdagje met 22 
nieuw geringde vogels, waarvan 10 Fitissen en de vangst van een Rietgors 
met Belgische ring. De 10de was ikzelf de gelukkige om een Cetti’s zanger 
uit de netten te peuteren, toch zeker geen dagelijkse soort. Op de 13de 
vloog er een zeer vroege Rosse Grutto over de baan. Snel geluid aan, en 
ja hoor ze kwam terug en landde vlak naast het slagnet maar helaas liet ze 
zich niet vangen. 
 
De 15de de vangst van een Vlaamse Gaai en een Tjiftjaf met Engelse ring. 
Op de 16de werden er 2 Kieviten gevangen, een lastig te vangen soort op 
de baan. In de polder kan je ze tot vlakbij benaderen maar op de 
vinkenbaan zijn ze uitermate schuw. De 20ste vingen we een Putter en dat 
is in het voorjaar zeker geen dagelijkse soort. Richard ging later die dag 
nog naar de baan omdat er een PWNer kwam in verband met de 
waterdruk van onze kraan en bij aankomst zat er een Zwarte Kraai op de 
baan, dus slaan en ringen die hap! Zaterdag de 24ste was een zeer goede 
voorjaarsdag met maar liefst 44 vogels, waarvan 20 Zwartkoppen en als 
toetje een Groenlandse tapuit. Groenlandse tapuiten zijn te determineren 
aan de hand van de langere vleugellengte. De 26ste vingen we wederom 2 
Groenlandse Tapuiten. 



De Winterkoning 46 (2) 12 

 
 

Groenlandse Tapuit                                                                             Luc Knijnsberg 
 

Een soort die we meer in het voorjaar dan het najaar vangen is de 
Braamsluiper. Op de 20ste werden er maar liefst 20 gevangen. Weliswaar 
draait er in het nachtgeluid een mono-track van de zang van Braamsluiper 
maar dit werkt dus goed! Deze dag ook weer in de vroege ochtend een 
Groenpootruiter. De dag erna op de 21ste weer 15 Braamsluipers en ook 
deze dag een Kievit en een Tureluur. Tenslotte de 30ste was waardeloos 
overdag maar in de avond deed Richard nog een poging met als resultaat 
de eerste 2 Rosse Grutto’s. 
 

Leuke waarnemingen in april: 
Een Smelleken vloog over de baan op de 2de. 
Een hoempende Roerdomp werd gehoord op de 10de. 
Wederom een Smelleken op de 13de. 
Op de 13de was er ook veel trek naar noordoost van Dwergmeeuw. 
De 20ste werden er 1 om 2 om 1 Beflijsters gezien nabij de baan en ook 
op deze dag veel trek van Dwergmeeuwen. 
Op de 28ste werd er een Bosruiter gehoord. 
De 29ste vloog er een Zwarte Ooievaar over de baan. 
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Mei  
Begin mei werd er wel gevangen maar eigenlijk niets bijzonders; waar 
blijven toch die Rosse Grutto’s? De 4de was wel een goede dag met 9 
Rosse Grutto’s, tevens deze dag een Fitis uit België. Bevrijdingsdag was 
ook niet echt slecht met 11 Rosse Grutto’s en een Zilverplevier. Op de 8ste 
werden er weer stelten gevangen namelijk 2 Rosse Grutto’s en 2 Kanoe-
ten. Een Steenloper was op het dak geland en werd pas opgemerkt toen 
de 2 Rosse Grutto’s geslagen werden en tja die vogel was natuurlijk 
gevlogen. De 9de werd er slechts 1 Rosse Grutto en 1 Zilverplevier 
gevangen. Krent was deze dag een Paapje. De 10de geen stelten wel een 
Grasmus met Paris-ring. Deze vogel sprak dus Frans! Hemelvaartsdag 
kwamen de jeugdleden even op de baan zodat deze ook eens een Rosse 
Grutto van dichtbij konden bekijken; we vingen er deze dag dan ook 15. 
Deze dag ook een Rosse Grutto met kleurringen uit de Waddenzee. Op de 
14de hing er een Bonte Vliegenvanger in de misnetten.  
 
De 15de had Arnold pech met zowel 3 Rosse Grutto’s als 2 Zilverplevieren 
net naast de baan die zich niet lieten vangen. Wel had hij deze dag een 
Steenloper en een Ekster. De 16de ving Jan overdag en Richard in de 
namiddag en avond. Jan had deze dag 4 Rosse Grutto’s en Richard een 
Kanoet, een Kleine Mantelmeeuw en maar liefst 4 Zilverplevieren. De 17de 
ving André ook weer een Kanoet en 2 Zilverplevieren. De 18de wederom 
een Kanoet. Goed jaar voor Kanoet met totaal 5 nieuw geringde vogels. 
Op de 21ste werd er weer’s na lange tijd een Scholekster van een ring 
voorzien. Tevens deze dag een Kneu die net vliegvlug was. De 23ste werd 
het 2de Paapje van dit voorjaar gevangen. Tenslotte voor mei werd er op 
de 25ste een Zwartkop met een ring van het Duitse eilandje Helgoland 
gevangen. 
 
Leuke waarnemingen in mei: 
Alleen op de 15de werden er noemenswaardige waarnemingen gedaan in 
de vorm van een laat doortrekkend Smelleken en opmerkelijk was een 
zingende Veldleeuwerik nabij de baan deze dag. 
 
Juni 
De maand begon met een echte knaller op de 1ste. Deze dag maar liefst 3 
Wielewalen bij de netten waarvan er uiteindelijk eentje werd gevangen, 
een vrouwtje. De 2de een spontane vangst van een Nijlgans die zomaar 
op de baan landde. De 4de werd er een zeer late Koperwiek gevangen; de 
vogel was dan ook  in een zwakke conditie. De 5de een leuke vangst in de 
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vorm van een Spotvogel. Deze dag ook de vangst van een Belgische 
Kleine Karekiet. De nacht van de 5de op de 6de deed Jan een nacht-vang-
poging op Kwartels. Dit werkt als volgt: er worden tijdens de nachtelijke 
uren enkele misnetten gezet over de slagnetten. Als geluid wordt Kwartel 
en Kwartelkoning gedraaid. Deze nacht ving Jan 3 Kwartels, grote klasse!  
Op de 8ste hing de eerste Kuifmees weer in de misnetten. Op de 10de 
werd het eerste Witgatje weer van een ring voorzien. Adulte Witgatten 
trekken al in juni weer terug naar het warme zuiden, de jonge vogels 
volgen later. De 14de was een erg leuke dag met 6 Witgatten, een Zwarte 
Ruiter, een Tureluur en een Kuifmees. 
 
De 26ste was ook niet echt slecht met 2 Kuifmezen, een Zwarte Ruiter, 
een Tureluur en 27 Spreeuwen. De 29ste was wel de beste dag van juni 
met deze dag maar liefst 122 nieuw geringde vogels. Krenten deze dag 
waren: een Blauwe Reiger, een Regenwulp, een Kuifmees, 5 Gier-
zwaluwen en tenslotte een klappie meeuwen met 4 Kleine Mantels, 5 
Zilvers en  na vele jaren een Grote Mantelmeeuw. Tenslotte ving Hans op 
de 30ste  een Scholekster en een Rietzanger met Belgische ring. 
 
Leuke waarnemingen in juni: 
Uiteraard de 3 Wielewalen op de 1ste. 
Op de 5de zong er een Wielewaal nabij de baan. 
De 10de zag Hans een Kleine Zilverreiger, hoorde hij een hoempende 
Roerdomp en als knaller zag hij een Boommarter nabij het Hoefijzermeer. 
Een Roodmus zong nabij de netten op de 23ste. 
3 Zwartkopmeeuwen vlogen over de baan op de 28ste; tevens deze dag 
een jagende Boomvalk. 
 

  
Deel 2, juli tot en met december verschijnt in de volgende Winterkoning. 
 

 

 

Verslag Roofvogelinventarisatie 2010 
 
In tegenstelling tot hetgeen we meldden in de vorige Winterkoning bij het 
plaatsten van de samenvatting van het Roofvogelverslag 2010, ziet de 
redactie af van het plaatsen van het volledige artikel; de reden daarvoor is 
de zeer grote omvang van het complete verslag. Het volledige verslag 
(digitaal) kan worden opgevraagd bij Henk Levering, tel. 0251-659540.
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Verslag IJsvogelwerkgroep 2010 
Klaas Pelgrim 

 
We begonnen het jaar met een koude winter met veel ijs op sloten en 
meren. Waar we al bang voor waren is gebeurd: het aantal IJsvogels wat 
de winter heeft overleefd is ongeveer de helft van het bestand van vorig 
jaar, en komt dan uit op een geschat aantal van ongeveer 500 broedparen 
voor heel Nederland.  
 
Dat resulteerde ondanks alle inspanningen bij het maken van IJsvogel 
wanden, dat er slechts 1 IJsvogel nestdrang had, in ons gebied. Zij was 
een alleenstaande dame die 3 weken lang bezig is geweest met het 
roepen naar een mannetje en zelf was ze al begonnen met, in één van 
onze wanden, een gang te graven. Ze deed haar poging op het landgoed 
Marquette. Helaas kwam er geen mannetje en na ongeveer 3 weken is ze 
verdwenen en niet meer gezien op Marquette. 
 

 
 
Verder zijn er geen pogingen en nestelende IJsvogels gesignaleerd in ons 
gebied. Zelfs de Karpervijver is in de broedtijd verstoken geweest van een 
stelletje IJsvogels (voor het eerst sinds jaren). 
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Ook rond het Hoefijzermeer zijn geen jongen gesignaleerd. Dus dit was 
een zeer teleurstellend jaar voor onze groep. We hebben er wel een nieuw 
lid bij dit jaar en dat is Micha de Heus uit Castricum. Hier zijn we erg blij 
mee! 
 
We hebben dit jaar 2 waadpakken gekregen, èèn gesponsord door de 
Cementfabriek ENCI in Velsen Noord en één van onze eigen 
Vogelwerkgroep, daarvoor dank - we hebben ze al vele malen gebruikt! 
 

 
 

Overhandiging waadpak door ENCI directeur Ronel Dielissen aan Klaas Pelgrim 

 
De twee broedwanden die we hebben gemaakt (in samenwerking met Paul 
vd.Linden - PWN) op het eiland in het Hoefijzermeer zijn vervallen, mede 
door de Aalscholvers. Toch blijven we in de duinen op zoek naar een juiste 
locatie voor een broedwand(en). Als u ideeën heeft voor een wand, neem 
dan even contact op met één van ons, we zijn altijd bereid om de situatie 
ter plekke te beoordelen. 
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PWN heeft alle medewerking verleend om te kijken naar mogelijke locaties 
voor ijsvogelwanden en mee geholpen met het aanleggen van 2 wanden in 
het Hoefijzermeer. Ook op het landgoed Marquette te Heemskerk krijgen 
we van het PWN alle ruimte om onze ideeën uit te werken. De 
samenwerking voor een wand in de Karpervijver is door verschillende 
oorzaken mislukt, hopelijk kunnen we dit jaar daar alsnog een mooie wand 
aanleggen.  
 
Ook hebben we veel medewerking van de gemeente Beverwijk, door  Bart 
Numan geïnitieerd. Zij hebben zelfs in de vijver aan de weg naar Wijk aan 
Zee 2 kluiten op een eiland gelegd als broedwand. Ook gaan ze nog een 
wand aanleggen in de nieuwe Scheijbeek te Velsen Noord.  
 
Ook de stichting De Hooge Weide heeft positief meegewerkt en we heb-
ben 2 wanden gemaakt in het landje aan het einde van het Karhok in 
Bakkum, geregeld door Jan v.Leeuwen. Natuurlijk hebben we ook de 
medewerking gehad van Landschap Noord-Holland en hebben we bij Fort 
Zuidwijkermeer (Beverwijk) ook een mooie wand aangelegd. Na de wand 
bij fort Veldhuis in Heemskerk is dat de tweede wand op hun terrein in ons 
gebied. 
 
Helaas is Tata minder meegaand en weigeren alle medewerking. Zowel 
aan de nieuwe randweg als in de binnenhaven willen zij geen mede-
werking verlenen voor observatie en aanleggen van wanden. 
 
Als laatste wil ik nog even vermelden dat we alle medewerking en steun 
krijgen van Jelle Harder. Hij is zaterdag 13 maart zelfs een dagje bij ons 
geweest, heeft een presentatie gehouden, en we hebben diverse locaties 
bekeken. Het was een hele fijne en leerzame dag voor ons. We mochten 
Jelle ontvangen in de kantine van de heer Zomerdijk (Bakkum), met 
heerlijke koffie en koek, geserveerd door mevrouw en meneer Zomerdijk, 
top! 
 
Tijdens de winterdag van het PWN hebben wij ook een plaats gekregen in 
de stand van de Vogelwerkgroep. We hebben daar een stapel folders en 
een drietal posters met informatie kunnen laten zien, daarvoor onze dank. 
We hebben beloofd om ons wat meer te laten horen en zien op de website 
en de jaarvergaderingen, maar helaas, we zijn beter in wanden maken dan 
in verslagen maken en vergaderingen bijwonen, waarvoor ons excuus. 
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We hebben afgelopen jaar als groep 4 maal vergaderd in de bestuurs-
kamer van de korfbal vereniging Helios te Castricum; daar worden we 
gastvrij ontvangen en verzorgen ze een lekker bakkie koffie voor ons. 
 
Zo, we trekken de  waadpakken weer aan en nemen de scheppen weer ter 
handen en gaan de wanden onderhouden en klaar maken voor komende 
broedseizoen. We willen iedereen bedanken voor het melden van een 
waarneming van de IJsvogel ! 
 
 

 
 
IJsvogel                                                                                  Foto: Jan van Leeuwen 
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Eindelijk weer eens uitgevlogen jonge Boomvalken  
Henk van der Leest 

 
Na zowel in 2008 als in 2009 getuige te zijn geweest van een mislukt 
broedgeval van een Boomvalkenpaar binnen het werkgebied van de 
Vogelwerkgroep, hoopte ik dat deze reeks in 2010 doorbroken zou 
worden. Het zag er niet direct naar uit. Wel enkele waarnemingen op de 
waarnemingensite maar geen vastgesteld broedgeval. Totdat Mark Res op 
23 juli 2010 op de waarnemingensite melding maakte van een paar 
Boomvalken dat luidruchtig in de weer was bij het recreatiegebied langs 
het Uitgeestermeer. 
  
Een paar dagen later, op 25 juli, ging ik kijken op de aangeduide plek. 
Vrijwel onmiddellijk hoorde ik een alarmerende Boomvalk. Even later een 
kwam een tweede aanvliegen, met prooi. Die werd met veel lawaai 
overgedragen aan het exemplaar dat zat te roepen. Na de boomtoppen 
met de verrekijker te hebben afgezocht zag ik een nest, hoog in een vork 
van een Zwarte Els. Ik schatte de hoogte op ca. 17 meter. Waarschijnlijk 
een verlaten kraaiennest. De Boomvalken alarmeerden bij het nest. Dit 
nest was ongetwijfeld bezet. Wegwezen dus. 
 
De nestlocatie bevond zich op een soort eilandje, begroeid met 
voornamelijk populieren en elzen, aan alle zijden omgeven door een brede 
sloot. Te breed om er over heen te springen. Dat sloot de mogelijkheid uit 
om met de camera het nest te controleren of om er naar toe te klimmen. 
Alleen observaties vanaf de grond waren mogelijk. De week erop ben ik 
nog een paar keer op onderzoek uitgegaan, ’s morgens vroeg of in de 
avond. Steeds waren er één of twee Boomvalken in het bosje aanwezig. 
Omdat het nest zo hoog zat kon ik niet op het nest kijken. Omdat ik tijdens 
mijn aanwezigheid geen voedselvluchten meer waarnam, ging ik twijfelen 
of het nest misschien verlaten zou zijn. Mijn twijfel nam toe toen ik op 8 
augustus zag dat er een paar pallets als een bruggetje over de sloot waren 
gelegd, waarmee het mogelijk werd om op het eilandje te komen. 
Waarschijnlijk kinderen die dat bosje hadden uitgezocht om er te spelen en 
er een hut bouwen. Je kunt ze dat niet kwalijk nemen. Maar verstoring lag 
op de loer, als het nest al niet verstoord was. 
 
Op 12 augustus werd ik gerust gesteld. Terwijl het paar rondjes vloog 
boven het nest hoorde ik duidelijk een of meer jongen roepen op het nest. 
Ongeveer een week later hetzelfde. Toen ik even later van afstand het 
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nest observeerde zag ik twee oudervogels met één uitgevlogen jong. Als 
dat een ander jong was dan ik op het nest had gehoord betekende dit dat 
er minstens twee jongen zouden zijn. Op 22 en op 26 augustus zag ik 
beide oudervogels, nu met twee jongen rondvliegen en prooi overdragen. 
Op het nest hoorde ik niets meer. Ik ga er daarom van uit dat er van dit 
nest twee jonge Boomvalken zijn uitgevlogen. Eindelijk weer een 
(vastgesteld) succesvol broedgeval binnen het werkgebied van de 
vogelwerkgroep. 
 
Dit betekent natuurlijk niet dat het goed gaat met de Boomvalk als 
broedvogel. In de pas uitgekomen Atlas van de Noord-Hollandse 
broedvogels (hierna: Broedvogelatlas) wordt bevestigd wat ook de Roof-
vogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin al jaren achtereen 
constateert. Namelijk dat na een toename in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw de soort als broedvogel hard achteruit is gegaan en 
dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van het duingebied naar het 
platteland en zelfs naar bebouwd gebied. Werd het aantal paren in de 
provincie in de vorige Broedvogelatlas van 1990 nog geschat op 90 – 160, 
in de nieuwe uitgave wordt dat aantal geschat op 60 – 90 paar. Een daling 
met ongeveer 40%.  
 
Nog enkele gegevens uit de Broedvogelatlas. In het duingebied tussen 
Wijk aan Zee en Camperduin daalde het aantal paren van 18 in 1993, 5 -
10 van 1995 – 1999 tot 0 – 1 paar van 2005 – 2008. Verdrijving door meer 
dominante predatoren wordt in de Broedvogelatlas als een mogelijke 
oorzaak genoemd voor de verschuiving van de Boomvalk als broedvogel 
van het duin naar het platteland, en stad en dorp. Voor een overzicht van 
de verspreiding en voor meer informatie over deze parel onder de 
(roof)vogels verwijs ik graag naar de Broedvogelatlas (ook een parel 
trouwens). 
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Zesde Noord-Hollandse Natuurdag geslaagd! 
(ingezonden mededeling) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Op 11 december is de 6e Noord-Hollandse Natuurdag gehouden in de 
Aristo-zalen in Amsterdam Sloterdijk. De organisatie was in handen van de 
Provinciale Organisatie Flora en Fauna (POFF), waarin de Samen-
werkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) participeert, en het 
Noord-Hollands Landschap (LNH). 
 
In grote getale zijn de natuurliefhebbers naar deze Natuurdag gekomen 
om naar de interessante lezingen te luisteren. De lezingen van de flora en 
fauna in Noord-Holland, gingen over de verschillende  onderwerpen o.a.  
vlinders, amfibieën, vleermuizen, bescherming van de natuur in de 
Noordzee, kleine mantelmeeuwen op Texel en de ontwikkeling van de 
broedvogels in de periode 1990-2010. 
 
Het hoogtepunt was het aanbieden van 3 atlassen aan Jaap Bond, 
gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, te weten de Noord-
Hollandse reptielen en amfibieën, de Noord-Hollandse broedvogels en de 
Westfriese vlinders. Tevens was er een infomarkt met de kramen van de 
verschillende natuurorganisaties, de VWG-en en antiquarische boeken. 
 
De lezing en de film over het weidevogelbeheer werd voor velen een 
discussiepunt over de keuze om op de oude voet door te gaan of over te 
stappen op een andere vorm van beheer (te denken valt aan waterpeil, 
intensiteit van de beweiding en latere maaitijd). 
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De Broedvogelatlas, een uitgave van het LNH en SVN, is het resultaat van 
een onderzoek dat gedurende 4 jaar door 400 vogelaars van verschillende 
vogelwerkgroepen is uitgevoerd. Het fraai uitgevoerde boek geeft een 
overzicht van de 152 vogelsoorten, die hier regelmatig voorkomen. Per 
vogelsoort is er een beschrijving, een verspreidingskaartje, een mooie foto 
en een karakteristieke tekening van het mannetje en het vrouwtje door de 
bekende tekenaar Jos Zwarts. Tevens is een hoofdstuk gewijd aan de 
veranderingen in het Noord-Hollandse landschap, daar men  de 
veranderingen bij de vogels bijzonder goed kan waarnemen. 
 
Voor de vogelaar die nog niet in het bezit is van deze fraaie atlas is  deze 
te bestellen bij Ben Pronk, broedvogelatlas@hotmail.com, onder gelijk-
tijdige overmaking van € 24.50 op rekeningnummmer 678363501. Nadere 
informatie is te vinden u op www.vogelwerkgroepennh.nl. 
 
Namens de Samenwerkende Noord-Hollandse Vogelwerkgroepen , 
Ben Pronk en Ruud Oudhaarlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naschrift Redactie - NH Broedvogelatlas 
 
De Noord-Hollandse Natuurdag 2010 was inderdaad een supergeslaagde 
dag waar de drie samenstellers van het boek geridderd werden voor hun 
inspanningen met een onbedoeld hilarische toespraak van de burgemees-
ter van Alkmaar, en waar al vele broedvogelatlassen verkocht werden 
tegen voorintekenprijs. Via de SVN heeft de Vogelwerkgroep nog een 
aantal atlassen in beheer, die verkocht kunnen worden voor 24.50 euro per 
stuk waarbij aangetekend moet worden dat de Vogelwerkgroep daarvan 
2.50 euro per atlas kan houden. Snelle beslissers steunen dus ook nog 
eens de Vogelwerkgroep ! U kunt bellen met Hans Stapersma, 06-
22684313 indien U zo alsnog eigenaar wilt worden van dit fraaie boek ! 

mailto:broedvogelatlas@hotmail.com
http://www.vogelwerkgroepennh.nl/
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Verslag excursie Nuldernauw en Horsterwold, 21-11-2010.                   
 

Joop Zuiderwijk 
                                                                                                 
Met twee en twintig enthousiaste leden, verdeeld over vier auto’s, vertrek-
ken we even na 08.00 uur vanaf station Castricum naar het vogelrijke 
gebied nabij de Arkemheensepolder. Ook verleden jaar (2009) werd deze 
excursie gehouden omstreeks dezelfde tijd op een koude, gure dag die 
gepaard ging met veel regen. Nu zijn we een week vroeger. Gelukkig zijn 
de vooruitzichten voor vandaag hoopvoller. Er is nog wel lichte mist als we 
vertrekken doch de zon doet al pogingen deze te verdrijven. De leiding is 
vandaag in handen van Jan Zweeris. Huub Huneker die ook als zodanig 
mee zou gaan heeft afgezegd: hij is ergens in Duitsland naar een gebied 
gegaan waar Kraanvogels zouden zijn en hij zal over zijn bevindingen ons 
ongetwijfeld nader berichten, mogelijk al in deze “Winterkoning” (noot 
redactie: zie onderaan dit verslag). 
 
We rijden via de ringweg om Amsterdam en nemen bij Muiderberg de 
afslag naar de Flevopolder. De mist is geheel opgetrokken en er komt al 
aardig wat blauw in de lucht. Langs de kale akkers rijdend, noteren we 
alvast een fraai gekleurde Fazant en zo nu en dan een Buizerd zittend in 
de berm van de weg. Na ongeveer een uur bereiken we ons doel. We 
rijden over de Nijkerkersluis met aan de linker(noord)kant het Nuldernauw 
en aan de rechter(zuid)kant het Nijkerkernauw die de grens vormen tussen 
de provincies Gelderland en Flevoland. 
    
Voorbij de sluis zien we al vanuit de auto dat links van ons het watervlak 
bezaaid is met vogels. Links afslaand de weg langs de voormalige zeedijk 
oprijdend, parkeren we de auto’s en klauteren de dijk op. Bovenop de dijk 
is een fietspad vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op het water met 
de zon links achter ons. Wat we zien is werkelijk grandioos. Links van ons 
dobberen duizenden Smienten op het water en zij laten zich ook flink 
horen met hun “piauw”- achtig geluid. Met de inmiddels opgestelde 
telescopen wordt naarstig gespeurd naar andere soorten. Tussen al die 
Smienten worden Kuifeenden ontdekt (heel knap om deze in die massa er 
uit te pikken) en een enkele Fuut. Recht voor ons en loodrecht op de dijk, 
is een soort dam van houten palen en basalt blokken. Hierop zitten 
tientallen Aalscholvers, sommigen met gespreide vleugels, en hebben 
Kok- en Stormmeeuwen hier ook een zitplaats ingenomen. Ook op het 
water zijn deze meeuwen evenals enkele Mantelmeeuwen. En natuurlijk 
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ook hier weer Smienten. Meer naar rechts enkele zandplaten met daarop 
een grote groep Kievieten en Wulpen. Twee Knobbelzwanen dobberen 
met hun kop in de veren op het water, zo ook een zestal Kleine Zwanen 
waarvan er zo nu en dan een de moeite neemt zijn hals uit te strekken om 
te laten zien aan de experts onder ons dat we echt met een Kleine Zwaan 
te maken hebben. Ook worden hier Bonte Strandlopers, Wintertalingen, 
enkele mannetjes Pijlstaart met die fraaie bruine band langs de zijkant van 
de hals, twee kleurrijke Bergeenden, enkele Slobeenden en een 
Goudplevier opgemerkt. 
 
 

 
 
Kleine Zwaan                                                                                 Foto: Joke Huijser 

 
Na hier ongeveer driekwart uur te hebben gestaan en het ondanks de zon 
toch wel fris geworden is, dalen we weer af naar de auto’s en rijden 
vervolgens verder tot aan de bocht waar de weg de dijk verlaat. Hier wordt 
weer geparkeerd en, aangezien hier ook een picknick bank staat, een 
mooie gelegenheid de tijd te nemen voor een warme dronk. Al genietend 
van de koffie en de rond gedeelde koekjes, zien we een Buizerd over-
vliegen en strijkt een groep Grauwe Ganzen in het weiland voor ons neer. 
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Nadat iedereen weer voldoende op krachten gekomen is gaan we weer de 
dijk op voor een wandeling over het fietspad langs het water met de bij 
behorende rietkragen. Er zijn nogal wat fietsers op pad en het is dus 
uitkijken geblazen zeker met die geschouderde statieven. Het water is hier 
veel smaller door een achterliggende met bomen en ruigte begroeide 
strook grond, waar ook Grauwe Ganzen zich ophouden. Hier treffen we 
ook groepjes Wilde Eenden en Krakeenden aan en een langs de rand 
trippelend Witgatje. 
 
Ook in de lucht is er druk vogelverkeer. Smienten en Ganzen vliegen af en 
aan en ook de Kievieten en Wulpen slaan regelmatig hun vleugels uit om 
na enkele rondjes gedraaid te hebben weer keurig op hun plek te landen. 
Zo’n groep dicht op elkaar rondvliegende vogels blijft toch steeds een 
spectaculair schouwspel waar men geen genoeg van kan krijgen. Ook een 
Grote Zilverreiger komt aanvliegen en strijkt even verderop neer langs de 
rand van het riet. Als we later in de middag weer terug gaan staat hij daar 
nog. Als we verder lopen vliegt een groep van vijftien Kolganzen over en 
ontdekt Marian bij toeval - zij speurde ergens anders naar - een Watersnip 
tussen een bosje groene planten aan de overkant. Niet iedereen heeft 
deze waarneming mee kunnen nemen want de groep is inmiddels 
uiteengevallen in een lint van meerdere groepjes. Hierdoor kan het dan 
gebeuren dat vooraan dingen gezien worden die de achterblijvers dan 
missen doch dat het omgekeerde ook het geval kan zijn. 
   
Dicht langs het voorste riet zwemmen twee Brilduikers (M) in gezelschap 
van eveneens twee Nonnetjes (V). Soms worden ze door het riet aan het 
zicht onttrokken om dan een stukje verderop weer te voorschijn te komen. 
Altijd leuke vogels om te zien; de Brilduiker met de witte vlek onder zijn 
oog en het Nonnetje met het bruine kapje op het hoofd. Een wegvlieger 
levert stof tot discussie. Was dit een Witgatje of een Bosruiter? De 
vogelgids wordt er bij gehaald maar de meningen blijven verdeeld. Een 
overvliegende Witte Kwikstaart geeft dit probleem niet, evenmin als een 
viertal Grote Zaagbekken. Nog steeds verder lopend zien we in de verte, 
waar het water weer breder wordt, een grote populatie van vogels met 
daarbij veel zwanen. Als we dichterbij komen, maar altijd nog op een flinke 
afstand en de telescopen in stelling zijn gebracht, houden we het op zo’n 
vijftig tot zestig stuks Kleine Zwanen maar we sluiten niet uit dat daar ook 
enkele Knobbelzwanen tussen zitten aangezien de meesten met hun kop 
in de veren hun middag dutje doen. 
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Het water verder afspeurend blijkt er een grote verscheidenheid aan 
soorten te zijn. Groepen Kievieten en, als ze opvliegen, blijken er ook 
Goudplevieren te zijn. We spotten ook Wintertalingen, Pijlstaarten, Bonte 
Strandlopers, Bergeenden, enkele Blauwe Reigers en zowaar een 
Kemphaan. In de weilanden rechts van de dijk zitten veel Grauwe Ganzen 
waartussen ook enkele Brandganzen en met het verstrijken van de middag 
komen er steeds meer bij. De ene vlucht na de andere strijkt tussen hun 
soortgenoten neer. Totdat de hele meute plotsklaps massaal opvliegt om 
een stuk verderop weer te landen. 
 
Op de weg terug naar de auto’s worden geen nieuwe waarnemingen meer 
gedaan. Ons volgende doel is de camping “De Distel” in het Horsterwold 
waar Jan jaren lang met zijn caravan heeft gestaan. Wij hopen hier 
Appelvinken te zien die daar vaak voorkomen. We worden verwelkomd 
door de beheerder die de bewuste vogel die dag nog niet gezien heeft. We 
lopen door het fraai aangelegde terrein speurend naar alles wat beweegt 
en vliegt. We bespeuren Kool- en Pimpelmeesjes, wat ‘gewone’ Vinken en 
uiteraard Merels, zelfs enkele Sijsjes fladderend in een boom maar 
vooralsnog: geen Appelvink. Tot René er een hoog in een boom zittend op 
de punt van een kale tak ontdekt. Als even later de vogel opvliegt en zo 
welwillend is dicht bij ons laag in een boom te gaan zitten zodat we hem 
goed kunnen bekijken, weten we het zeker: Appelvink ! Werkelijk een 
pracht van een vogel. Verder rondlopend worden er nog drie gevonden 
zodat ook wat de Appelvink betreft deze dag niet stuk kan. 
 
Tot besluit worden we door de beheerder nog onthaald op koffie met 
stroopwafel en vertelt hij ons het een en ander over de Nederlandse 
Caravan Club (NCC) en de daaronder ressorterende kampeerterreinen. En 
hierbij niet te vergeten: alles wordt door vrijwilligers gedaan. Na hem 
bedankt te hebben voor de genoten gastvrijheid is ons laatste doel: 
Castricum. Het was een prima vogelaarsdag. Jan, bedankt! 
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Appelvink                                                                                        Foto: Joke Huijser 

 
 
                                                                               
 
Toevoeging van Huub Huneker en Remco Roselaar: 
 
Van 18 t/m 21 november 2010 waren wij ten noordoosten van Osnabrück 
(Duitsland) getuige van een groot spektakel. In de Diepholzer Moorniede-
ring ten westen van Wagenfeld slapen in een groot veengebied duizenden 
Kraanvogels en Toendrarietganzen. Binnen een half uur tijd verlaten deze 
twee soorten ‘s morgens in groten getale het veen om iets zuidelijker daar-
van in de landbouwgebieden voedsel te gaan zoeken. In de namiddag vlie-
gen ze allemaal terug naar het veen. Vertrek uit het veen, het foerageren 
en het binnenvallen in het veen hebben een diepe indruk op ons gemaakt. 
Van 4 t/m 6 november 2011 gaat er een VWG-excursie naar toe ! 
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Excursie Zuidpier IJmuiden, 8-1-2011 
Jaap Olbers. 

 
Deelnemers: Sander Schagen (excursieleider), Huub Huneker, Renie van 
der Werf, Jan Zweerus en Jaap Olbers. 
 
Niet veel waargenomen tijdens de excursie op 8 januari naar de Zuidpier 
IJmuiden. Wel hebben we genoten van het prachtige uitzicht en de 
grimmige omstandigheden. Het weer zat ook niet mee: harde zuidenwind 
(de mountainbikers boven de Noordpier hadden daar ook mee te maken). 
Huub wist een nieuwe P-plek aan de Amperestraat. Voordeel is dat je 
direct  het duin in kunt. En we zien meteen al een vrouwtje Havik, 
achternagezeten door zwart volk. In het duin op dat vroege uur al diverse 
honden, hun baasjes liepen los (later op het strand ook al; kijk je naar een 
groep meeuwen en dan worden ze weer verderop gejaagd). In de 
veelvuldig geroerde en bemeste grond vinden we bossen Alsemambrosia 
tot dicht bij de kust, wel verdroogd, maar weerbarstig. Op het strand dus 
wat meeuwen. Huub wijst op het verenkleed van de 2kj-Mantelmeeuw. 
Van 10 tot 11 vertoeven we op de pier, maar komen niet ver. Er is zo goed 
als niets op het watervlak te zien en het begint te regenen. In de luwte van 
het eerste duin en het hek bij de haven drinken we koffie. Een Middelste 
Zaagbek houdt ons bij de les, en een zeehond. We overleggen en 
besluiten Sanders alternatief, de Amsterdamse Waterleidingduinen, uit te 
voeren en rijden naar Aerdenhout, de N206. Even een blik op de 
“Oranjekom”, een fraaie parkvijver met wat eendjes. Komen we niet voor.  
Sander slaat al gauw een paadje linksaf in en komt bij een ”kanaal”. 
Heldere stroom van 5 meter breed. Al gauw een groepje fotograferende 
mensen. Daar is het. Een speels zwart-wit vogeltje hipt op de oever, laat 
zich vrolijk in het water vallen en vliegt er weer uit, nu aan de andere kant, 
vlak voor je voeten. De Waterspreeuw foerageert onbevangen en is in zijn 
element. Ik zie hem voor het eerst. Hij is prachtig, gezond, actief. Huub 
staat er bijna bovenop, hij wil per se zien of de Waterspreeuw onder water 
ook zijn vleugels uitslaat. 
Deze waarneming voldoet misschien niet helemaal, zo op deze manier, 
maar koffie en gebak, onze dromen over exotische vogels in Costa Rica en 
walvissen, ooit in de Noordzee, vergoeden enigszins het tekort van deze 
dag. Sander vertelt over ijsvogels ergens in Californië, meen ik; ze waren 
dol op plakjes banaan. Als ze er eentje te pakken hadden, streken ze neer 
op een tak en gaven het plakje een paar stevige meppen vóór het in het 
keelgat verdween … 
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Excursie Zuid-Holland / Zeeland, 5-2-2011 
Jaap Olbers 

 
Waarnemingen: 

1. Kwade Hoek: Slechtvalk,  Buizerd,  Brandgans,  Fuut, Krakeend,  
Mantelmeeuw, Kluut, Wulp, Scholekster, Goudplevier, Kraai,  
Ekster, Staartmees, Koolmees 

2. Schelphoek: Rotgans, Middelste Zaagbek, Lepelaar, Smient,  
Wintertaling, Grauwe Gans 

3. Inlaag: overvliegende Ganzen, Wulpen, etc. Dodaars 
4. Scharendijk: Paarse Strandloper, Steenloper 
5. Scheelhoek: weer veel Brandganzen, etc. Torenvalk 

 
De acht deelnemers onder leiding van Tjalling Kampstra wilden in 
meerderheid het stormachtige avontuur aangaan. Zeeland was immers 
een vage herinnering geworden (wat mij betreft). We zijn getrakteerd op 
een ruw stuk natuur. De wind blies ons bij het Havenhoofd bijna van de 
dijk. Aan de luwe kant, in de haven, troffen we daar de eerste vogels, 
Futen, Krakeenden, en Mantelmeeuwen aan. Aan de zeezijde nogal ver 
weg telden we honderden Brandganzen. Er vloog een Slechtvalk over. 
Veel Wulpen en Scholeksters in de lucht. Een zevental Goudplevieren. Ik 
was onderlangs over het ruigbegroeide strandje gegaan en vond in het 
vloedmerk enkele aangevreten kadavers van Scholeksters. Ik plukte drie 
handpennen. Er vloog een verdwaald vinkje weg. Na een ritje westwaarts 
kwamen we bij de kijkhut “de Kwade Hoek”. Het deed iedereen goed, die 
plek weer te zien. Cees had alweer een Slechtvalk ontdekt, nu zittend in 
het gras. Er bleken zeer veel brandganzen te zijn. 
  
Na koffie in Goedereede, bij Maartje, reden we door naar Serooskerke. 
Onderweg kregen we niet de kans de Noordzeestranden op te zoeken. 
Alle toegangswegen waren afgesloten. Vóór Serooskerke passeer je een 
natuurgebied “de Schelphoek”, voornamelijk weilanden en plassen. Daar 
waren Grauwe ganzen, Smienten en Wintertalingen te zien. En drie 
Lepelaars. Verder oostwaarts ligt een uitgestrekt landwinnings- en 
natuurgebied, twee zogenaamde inlagen, onderdeel uitmakend van Plan 
Tureluur. Ik neem aan dat dit in rustiger tijden een uitstekend vogelgebied 
is. Gemeente Schouwen-Duiveland spreekt trots van de Vogelboulevard. 
Wij stelden ons tevreden met enkele Dodaarzen nabij Moriaanshoofd. De 
“Heerenkeet” hebben we niet aangedaan. 
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Aan de oostkant van de Grevelingendam zijn diverse recreatiegebieden. 
Bij de eerste stopten we voor een korte lunchpauze. We hadden uitzicht op 
de oever van Scharendijke en het “Koepeltje”. Een volgende zijstap 
leverde enkele Steenlopers op en twee Paarse Strandlopers. We hebben 
geboeid naar de schuimende bleekgroene golven gekeken. De stormwind 
rukte aan de auto. Voorbij Port Zeelande zijn we doorgereden naar 
Stellendam en we belandden in de Scheelhoek. Vanaf een hoge dijk kijk je 
op uiterwaarden langs het Zuiderdiep, een zijtak van het Haringvliet. Een 
prachtplek om te zijn, vanwege het uitzicht en de talrijke vogels. Toen we 
de thuisreis wilden beginnen, zagen we dichtbij nog een Torenvalk, die 
moeite had om zijn lange staartveren bij elkaar te houden. 
 
 
 

 
 
Lepelaar                                                                                   Foto: Hans Stapersma 
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SOVON stadsvogelmeetnet MUS gaat vijfde jaar in: doe ook mee ! 
(ingezonden mededeling - Jan Schoppers, Coördinator MUS, MUS@sovon.nl) 

 
 
Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer zijn vijfde jaar in. Dit stads-
vogelmeetnet is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en 
Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding 
van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen. Het is 
een laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. 
De resultaten van de eerste vier jaar zien er goed uit en in diverse artikelen 
en nieuwsbrieven is dat op de MUS-pagina uit de doeken gedaan: 
http://www.sovon.nl/default.asp?id=367 
 
Zelf meedoen, individueel of als vogelwerkgroep 
Als u interesse heeft om mee te doen, kunt u meer informatie vinden op de 
website van SOVON, waar ook een postcodegebied in de buurt kan 
worden uitgezocht: <http://www.sovon.nl/default.asp?id=367>. Via ‘aan-
melding’ kan men zien welk postcodegebieden vrij zijn en kan je je ook 
aanmelden voor je eigen gebied. MUS blijkt een leuk project te zijn om als 
Vogelwerkgroep op te pakken. Er zijn enkele steden en dorpen, zoals 
Groningen, Almere, Zoetermeer en Bunschoten, die vrijwel vlakdekkend 
‘geMUSt’ worden. Ook in Rotterdam en Den Haag en omgeving is MUS 
gepromoot, waardoor er in Den Haag bijna 40 postcodegebieden zijn 
geteld in 2010. MUS is een telling waarmee eenvoudig de verspreiding en 
aantalsontwikkeling van de stadsvogels gevolgd kunnen worden. De 
tellingen kosten weinig tijd (slechts twee ochtenden en een zomeravond, 2 
uur/telling) en door de laagdrempelige opzet kunnen ook vogelaars met 
weinig telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men de algemene soorten 
stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft 
SOVON de MUS-cursus opgezet, een vogelherkenningscursus die met 
name ingaat op geluidenkennis, en via internet individueel te volgen is: 
<http://www.sovon.nl/default.asp?id=454>.  
 
Elke MUS-teller kan, indien ingelogd, kaartjes maken van alle soorten 
landelijk of van je provincie. De spreeuw is een illustratief voorbeeld: de 
soort zit al vanaf het begin van MUS in een neerwaartse trend en 
solliciteert voor opname op de volgende Rode Lijst. Gelukkig zitten niet alle 
stadsvogels in mineur zoals in de volgende SOVON-Nieuws is te lezen. 

mailto:MUS@sovon.nl
http://www.sovon.nl/default.asp?id=367
http://www.sovon.nl/default.asp?id=367
http://www.sovon.nl/default.asp?id=454
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Doe mee met het jaar van de Boerenzwaluw 2011! 
Henk van der Leest 

 
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland 
geven in 2011 de Boerenzwaluw extra aandacht. Deze sierlijke vertegen-
woordiger van een natuurrijk landelijk gebied komt nog algemeen voor, 
maar zit wel in de knel. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan 
ook op de Rode Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van 
mensen. Je zou dus denken dat de belangrijkste oorzaken van de 
achteruitgang al bekend zijn. Dat is echter niet het geval. Daarom roepen 
SOVON en Vogelbescherming van vrijwilligers, boeren en buitenlui op om 
kennis te verzamelen die nodig is om de boerenzwaluw beter te 
beschermen. Onze hulp dus! 
 
DOE MEE AAN HET ONDERZOEK DAT BIJ U PAST! 
 
Er zijn twee onderzoeken waaraan iedereen mee kan doen.  
 
Publiekstelling bewoonde nesten 
Doel van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding 
en in de trend in aantal tweede broedsels. Iedereen die toegang heeft of 
krijgt tot een erf, kan daar het aantal bewoonde boerenzwaluwnesten tellen 
en online doorgeven in een speciale invoermodule. In beginsel zijn er twee 
tellingen. De eerste tussen 20 mei en 15 juni en de tweede (facultatief) 
tussen 1 en 20 juli 2011. De inzet van SOVON en Vogelbescherming is dat 
in 2011 op ten minste 50 verschillende erven per provincie nesten zijn 
geteld. Het moet toch mogelijk zijn dat Vogelwerkgroep Midden-Kennemer-
land daar haar aandeel in levert. Meer informatie over de invoermodule is 
te vinden op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl. Aanmelden bij SOVON is 
niet nodig. Wel wil ik iedereen, die van plan is om aan deze telling mee te 
doen, vragen om mij te melden op welk adres geteld gaat worden. Dit om 
te voorkomen dat meerdere mensen op hetzelfde adres gaan tellen. 
 
Onderzoek nestplaatskeuze 
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in veranderingen in nest-
plaatskeuze, leefgebiedkwaliteit en populatiegrootte. Aan de hand van een 
vragenlijst worden alle mogelijke geschikte broedobjecten in een gekozen 
kwartblok (2,5 x 2,5 km) geïnventariseerd en de gegevens digitaal door-
gegeven. Dit is een herhaling van een onderzoek uit 1993, aangevuld met 
nieuwe locaties. Het is een eenmalige telling tussen 20 mei en 15 juni 

http://www.jaarvandeboerenzwaluw.nl/


De Winterkoning 46 (2) 33 

2011. De inzet van SOVON en Vogelbescherming is dat minstens 75% 
van de in 1993 getelde kwartblokken (referentiegebieden) en per provincie 
ca. 10 nieuwe gebieden op deze manier worden geteld. Voor dit onderzoek 
is aanmelding bij SOVON nodig op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl.  
Ook voor dit onderzoek geldt: graag even bij mij melden om te voorkomen 
dat meerdere mensen het zelfde gebied gaan tellen. 
 

Ik heb bij Vogelbescherming Nederland een aantal exemplaren besteld 
van de brochure Acrobaat op het erf. Leuk om zelf te lezen en misschien 
ook om te geven aan degene bij wie je nesten gaat tellen. Wie één of meer 
exemplaren wil, kan die bij mij verkrijgen: Henk van der Leest, tel. 0251 
655800, e-mail secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl
  

 
Ontwerp: Elwin van der Kolk 

http://www.jaarvandeboerenzwaluw.nl/
mailto:secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl
mailto:secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl
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Oprichting Groen Informatie Platform - Een mooi initiatief. 
Cees Baart 

 
Het is algemeen bekend dat er in de samenleving diverse verenigingen zijn 
die zich op de een of andere wijze met de natuur bezighouden. Of het nu 
gaat om het genieten of het beschermen van de natuur, een ieder doet dit 
vanuit zijn of haar passie of betrokkenheid. Ook onze vereniging heeft in 
haar doelstelling opgenomen: het bestuderen van de vogels, het verrichten 
van onderzoeken op dit gebied, het beschermen van de natuur en het 
bevorderen van de kennis der natuur. Doorgaans doen wij dit als 
vereniging op zichzelf. Daarnaast zoekt onze Vogelwerkgroep en met 
name de werkgroep Ruimtelijke Ordening in bepaalde situaties ook 
samenwerking met andere natuurverenigingen. Dan geldt het principe 
‘samen ben je sterk’. En bij dit laatste past het volgende initiatief. 
 
Binnen de gemeente Castricum wordt ons de kans geboden om ons als 
Vogelwerkgroep nog meer te profileren. De Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft namelijk het initiatief genomen tot oprichting van een Groen 
Informatie Platform (GRIP) in haar vestiging Castricum. Een Platform  
waarop lokale organisaties, die zich bezighouden met het thema ‘groen’ 
(de natuur, milieu en duurzaamheid) zich kunnen presenteren, activiteiten 
kunnen organiseren, elkaar en het publiek kunnen informeren en activeren. 
Wat de lokale organisaties betreft moet u denken aan Echt Bakkums 
Groen (tuingroep van GGZ), de Paddenwerkgroep, de Tuin van kapitein 
Rommel, Calorie (houdt zich bezig met duurzaam energiegebruik), 
Stichting Duinbehoud, Landschap Noord-Holland, het PWN, de Volks-
tuinvereniging, het IVN, het Clusius College, de Volkshogeschool en …. 
Het is de bedoeling dat deze organisaties de gelegenheid geboden wordt 
om met elkaar in contact te komen zodat daar mogelijk gezamenlijke 
initiatieven uit voort zouden kunnen komen. Zo wordt ons in bepaalde 
situaties meer mogelijkheden tot samenwerking geboden. 
 
Voor onze Vogelwerkgroep zien wij hier zeker kansen. Kansen om onze 
doelstellingen uit te dragen en op gezette tijden een bijdrage te leveren 
aan het gekozen thema in de bibliotheek vanuit ‘vogelperspectief’.  
 
Onze eerste bijdrage zal zichtbaar zijn in het weekend van 8 en 9 maart. 
Dan zullen we meehelpen om het Groen Informatie Platform in de 
bibliotheek in te richten met informatie rond onze Vogelwerkgroep. 
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Daarnaast zouden wij het als bestuur toejuichen wanneer er onder onze 
leden personen zijn die ‘onze plek’ in de bibliotheek regelmatig zouden 
willen actualiseren. Wellicht iets van de seizoenen hierin terug laten komen 
of bepaalde standpunten van onze vereniging presenteren. Voor met name 
leden uit Castricum is dit wellicht een uitdaging. Bij de start zijn Henk van 
der Leest en ondergetekende sowieso van de partij om samen over de 
opzet na te denken. Reacties op dit verzoek kunnen naar schrijver dezes 
(cam.baart@quicknet.nl ) gestuurd worden. 
 
Op zaterdag 16 april zal het Groen Informatie Platform zich in de 
bibliotheek middels een ‘Groene Markt’ presenteren. Ook Henk en ik zullen 
op deze dag de Vogelwerkgroep vertegenwoordigen. Wellicht bent u in de 
gelegenheid om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom! 
 
 
“Goede vogelplekken bij ons in de buurt” – sponsors gezocht ! 
 

Dick Dekker en Huub Huneker 
 
Ruim een jaar geleden brachten wij de opzet van het boekje "Goede 
Vogelplekken in- en net buiten het werkgebied van Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland" onder de aandacht van de leden. Dat gebeurde op 
een algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep. Diverse leden 
namen een proefexemplaar mee, hebben er kritisch naar gekeken en er 
hun op- en aanmerkingen op gegeven. Die zijn door ons doorgevoerd in de 
teksten, soortenlijsten en kaartjes. Het eindresultaat is er nu en ziet er 
sober, maar prachtig uit ! 
  
We beschrijven 23 plekken: 
  
1 Boetje van onze Kees 
2 Hut De Winterkoning 
3 Kijkscherm Karpervijver 
4 Hut Doornvlak 
5 Hut Hempolder 
6 Noordpier 
7 Zuidpier en Kennemermeer 
8 Velserbeek en Beeckestein 
9 Westerhout 
10 Wijkeroogpark 

mailto:cam.baart@quicknet.nl
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11 Zwaansmeerpad en Krommeniër Woudpolder 
12 Landgoed Marquette 
13 Heemskerker Noordbroek 
14 Krengenbos 
15 Castricummerpolder en Grote Ven 
16 Wei van Brasser 
17 Limmerpolder en Oosterveld 
18 Westwouderpolder 
19 Zeerijtsdijkeje 
20 Heilooërbos 
21 Bergermeer en Loterijlanden 
22 Hondsbosse Zeewering 
23 Vereenigde Harger- en Pettemerpolder 
  
In overleg met het bestuur hebben we besloten ca. 300 exemplaren te 
laten drukken. De kosten daarvan zijn zo hoog dat de vereniging dat niet 
alleen op kan hoesten. Wij zoeken het daarom ook in sponsoring. Een 
aantal non profit organisaties zullen daarvoor binnenkort benaderd worden.  
 
Daarnaast zoeken we ook individuele leden en niet-leden die een gebiedje 
willen “adopteren”. Onze vraag is de volgende: wie wil er een gebied 
sponsoren ? Mocht dat het geval zijn, dan komt Uw naam vanzelfsprekend 
onder de gebiedstekst te staan. We realiseren ons dat meerdere leden op 
eenzelfde gebied kunnen inschrijven; in dat geval komen alle namen van 
individuele sponsors onder de gebiedstekst en is iedereen tevreden. 
Opgave van Uw interesse voor sponsoring van een gebied kan bij Dick 
Dekker, tel. 072-5052545, email: dickenceciel@quicknet.nl onder 
vermelding van gebied en bedrag. Uw opgave is onder het voorbehoud dat 
we zo uiteindelijk de gehele financiering van het boekje “rond krijgen”. 
 
Op de ledenvergadering van 14 april as kunt U een deel van het 
eindresultaat bekijken. 

mailto:dickenceciel@quicknet.nl
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Vogelbladen 
Rien Burger 

Tussen Duin en Dijk, nr 4, 2010 
-Het aantal Zwarte Zeeeenden op de Waddenzee en de Noordzee is van 
jaar tot jaar onderhevig aan sterke schommelingen. In 2010 was het aantal 
ongeveer 15.000. Dat is aanzienlijk lager dan in 1995, toen er ongeveer 
85.000 werden geteld. De eenden zijn uiteraard gevoelig voor het voedsel 
aanbod en dan speciaal van schelpen van de soort Spisula. Deze 
schelpen staan onder druk door intensieve vangst en concurrentie van de 
bekende Amerikaanse Zwaardscheden. Omdat Zwarte Zeeëenden 
schelpen in hun geheel doorslikken en in hun maag kraken en verteren, 
moeten de schelpen niet te groot zijn. Daarom kunnen alleen heel jonge 
zwaardscheden als voedsel dienen. En deze bevatten eigenlijk te weinig 
vlees. Het zou wel eens zo kunnen uitpakken dat we de grote groepen 
Zwarte Zeeeenden van bijvoorbeeld de pieren niet meer te zien krijgen.     
De Kieft, nr 4, 2010 (VBW Zaanstreek) 
-In de oeverzwaluwwand in het Twiske (goed te zien) hebben in 2010 in 
twee broedsels resp. 48 en 20 paar Oeverzwaluwen gebroed. Totaal 
kwamen (geschat) 210-250 jongen uit. De laatste jongen verlieten pas ver 
in augustus de wand. 
- Het aantal Huiszwaluwen in 2010 in de Zaanstreek is voor het eerst sinds 
1974 weer boven de 300 uitgekomen. Er werden 318 nesten geteld. 
Tringa, nr 4, 2010 (VWG Schagen) 
-De koude winter van 2009/2010 heeft in het Zwanenwater zijn tol geëist. 
Voor het eerst in 6 jaar werd er geen Cetti’s Zanger vastgesteld. Ook 
broedden er geen Kerkuilen en Haviken. Zelfs de Bruine Kiekendief liet het 
afweten. Het aantal territoria van de Winterkoning daalde met 60%! 
De Steenloper, nr 3, 2010 (VWG Den Helder) 
-In gierzwaluwnesten voorzien van camera’s heeft men ontdekt dat Gier-
zwaluwen niet, zoals het verhaal wil, bij slecht weer ver weg vliegen om 
voedsel voor hun jongen te halen, maar in hun nest blijven en dicht tegen 
de jongen aankruipen. Van tijd tot tijd vliegen ze er wel even uit om  
voedsel te vergaren. In april 2011 zal op een plaats dichtbij een kleine 
kolonie op een 10 meter hoge paal een gierzwaluw til met 15 nesten 
worden opgezet. In Duitsland heeft men daar goede ervaringen mee. 
Dutch Birding, nr 5, 2010 
-In een mooi verhaal (in het Nederlands!) van Hans Schekkerman en Enno 
Ebels wordt de ontdekking beschreven van de Groene Bijeneter op 15 
augustus in het NHD vlakbij de Vinkenbaan. De bijgeplaatste foto’s van 
Cock Reijnders zijn bijzonder treffend. 
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WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED 
Leo Heemskerk 

 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 oktober t/m 31 
December 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 waar-
nemingen, 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 schrijver dezes.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar 
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222 
 
Roodkeelduiker 
20-nov-10 41 ex. Castricum - Strand Hans Schekkerman In 1 180-graden 
scan. Groepjes tot 4exx. 
28-nov-10 50 ex. Castricum - Strand Sander Schagen 
Parelduiker 
Van 28 t/m 30 november zwom een parelduiker op het Alkmaardermeer. 
Roodhalsfuut 
Van 3 t/m 6-okt was een Roodhalsfuut aanwezig op het Doornvlak 
8-okt-10 1 ex. NHD - Terrein BakkumCS Roselaar en Ruud Costers 
10-okt-10 1ex. Castricum - Strand Lonnie Bregman Ook paar Futen tp 
26-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Ronald Slingerland 
Kuifduiker 
Van af 24-okt tot 27-dec was 1 exemplaar aanwezig bij de Noordpier 
Geoorde Fuut 
12-dec-10 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Fred Hopman  
25-dec-10 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Lucas Nieuweboer  
Pijlstormvogel spec. 
12-nov-10 1 ex. IJmuiden - Pieren Rutger Rotscheid "Leek een Grauwe." 
Vaal Stormvogeltje 
21-okt-10 1 ex. Castricum - Strand / Noordzee Mark Res "Mooi vlak achter 
de branding rustig tippend richting Noord." 
12-nov-10 1 ex. IJmuiden - Noordpier Rutger Rotscheid "Vloog ongeveer 
10 minuten tussen de pieren. Met dank aan Tim de Boer.  " 
20-nov-10 1 ex. Castricum - Strand / Noordzee Steven van Leeuwen 
Kuifaalscholver 
27-nov-10 1 ex. IJmuiden - Noordpier Joost Heeremans  
27-nov-10 1 ex. IJmuiden - Zuidpier Arno Piek 

http://www.waarneming.nl/
mailto:info@waarneming.nl
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Roerdomp 
21-dec-10 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg  
23-dec-10 1 ex. Akersloot - Hempolder Danny en Lonnie Bregman "Vloog 
op en landde ergens verderop." 
23-dec-10 1 ex. Lonnie Bregman "Vloog van vlakbij op en landde verderop 
in het riet. Eindelijk dan toch een Roerdomp dit jaar!" 
25-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Cas.Ronald Slingerland "sporen in sneeuw" 
29-dec-10 1 ex. Castricum (gemeente) Mark Res "Kwam aanvliegen en 
landde geescorteerd door tientallen luid roepende meeuwen" 
29-dec-10 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker  
Grote Zilverreiger 
De gehele periode werd de grote zilverreiger gezien. Op enkele dagen 
werden 2 vogels gezien. Zie waarneming.nl voor meer informatie. 
 

 
 

Grote Zilverreiger 15 nov. Heemskerker Noordbroekpolder     Foto: Ruud Altenburg 

 
Zwarte Ooievaar 
8-okt-10 1 ex. NHD - Vlewoseweg Hans Schekkerman "Opcircelend boven 
het duin en intussen hard naar W verwaaiend. De Texelse vogel ?" 
Lepelaar 
Laatste waarneming op 28-nov-10 3 ex. NHD - Terrein Egmond Sander 
Schagen 
Kleine Zwaan 
24-okt-10 2 ex. Heemskerk – Heemsk. Noordbroekpolder Robert Stoker  
27-nov-10 13 ex. NHD - Zuidernollen Rienk Slings "3 juv (grijze vogels)" 
28-nov-10 2 ex. Alkmaardermeer - Uitgeestermeer Kees de Jager  
28-nov-10 3 ex. NHD - Zuidernollen Paul Ruiters  
29-nov-10 2 ex. Uitgeest Danny Bregman "Dicht langs de weg" 
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Wilde Zwaan 
Vanaf 6 november aanwezig in het NHD. Arnold Wijker telde op 22-dec-10 
28 exemplaren. Dit was het hoogste aantal voor deze periode. 
Zwarte Zwaan 
16-okt-10 4 ex. Beverwijk (gemeente) Hiddo Reinstra en Tom Damm  
Toendrarietgans 
21-nov-10 450 ex. Limmen - Limmerpolder Jacques de Koning  
Kleine Rietgans 
8-okt-10 20 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
8-dec-10 28 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker  
Kolgans 
8-okt-10 9 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
10-okt-10 3 ex. NHD - t.h.v. Paal 43 Danny en Lonnie Bregman  
10-okt-10 9 ex. Heemsk. – Waterb. Noorderveld Danny&Lonnie Bregman  
Dwerggans 
19-dec-10 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker en Henk Levering 
"vloog roepend voor de hut langs en daalde tussen de grauwe ganzen" 
Rotgans 
31-okt-10 1 ex. Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
1-nov-10 1 ex. Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
Nijlgans 
29-dec-10 112 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker "opvliegend vanaf 
slaapplaats (samen met paar honderd grauwe ganzen)" 
31-dec-10 127 ex. Castricum (gemeente) Thea Spruijt "slapen in het duin" 
Mandarijneend 
7-okt-10 3 ex. NHD - Karpervijver Monica en Branko  
8-okt-10 4 ex. NHD - Karpervijver CS Roselaar "3 man, 1 vrouw" 
Krooneend 
21-dec-10 2 ex. NHD - Infiltratiegebied meerder waarnemers 
22-dec-10 2 ex. NHD - Infiltratiegebied meerder waarnemers 
24-dec-10 2 ex. Castricum (gemeente) Natasja Nachbar  
Witoogeend 
25-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Ronald Slingerland  
Grote Zee-eend 
21-okt-10 1 ex. Castricum aan Zee Mark Res "Dichtbij door de branding" 
24-okt-10 1 ex. Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg  
Nonnetje 
30-nov-10 2 ex. Alkmaardermeer - Uitgeestermeer Danny en Lonnie 
Bregman 
1-dec-10 2 ex. Alkmaardermeer - Uitgeestermeer Jan Zorgdrager 
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Blauwe Kiekendief 
Gedurende de hele periode aanwezig in het werkgebeid 
Ruigpootbuizerd 
17-okt-10 1 ex. NHD Paul Ruiters, Hans Kuperus, Klaas van den Berg  
22-okt-10 1 ex. NHD CS Roselaar, Henk Levering  
23-okt-10 1 ex. NHD Hans Stapersma en Huub Huneker 
30-nov-10 1 ex. NHD Leo Heemskerk, Luc Knijnsberg en RR 
9-dec-10 1 ex. Limmen - Limmerpolder Klaas van den Berg  
22-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker  
Smelleken 
2-okt-10 1 ex. NHD H. Kuperus, Lonnie Bregman, Piet Admiraal, Jacos Jes  
3-okt-10 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Paul Ruiters 
4-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Joost Heeremans  
8-okt-10 1 ex. NHD Hans Schekkerman en Mark Res  
Boomvalk 
2-okt-10 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Jacos Jes 
Slechtvalk 
Werd regelmatig gezien. 
Patrijs 
8-okt-10 4 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman  
19-dec-10 12 ex. Castricum (gemeente) C.S.J. Admiraal  
21-dec-10 9 ex. NHD - De Krim Luc Knijnsberg  
Meerkoet 
8-dec-10 394 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker  
11-dec-10 200 ex. NHD - Infiltratiegebied Ronald Sunnotel  
11-dec-10 300 ex. Velsen (gemeente) Jos van Oostveen  
Kluut 
2 en 3 okt-10 1 ex. Heemsk. - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Goudplevier 
4-okt-10 1001 ex. Limmen - Limmerpolder Jeroen Brandjes "wolk i/d lucht" 
5-okt-10 200 ex. Limmen - Limmerpolder Lars Buckx  
17-okt-10 100 ex. Limmen - Limmerpolder Lonnie Bregman "schatting” 
24-okt-10 150 ex. Castricum - Plasjes N203 Marian van leeuwen  
28-nov-10 900 ex. Uitgeest (gemeente) Henk van der Leest "ca. 600 op 
verschillende percelen tussen Cas en Uitg.; ca. 300 Dorregeester polder" 
Kanoet 
1-okt-10 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
3-okt-10 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman  
2-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Arend de Jong 



De Winterkoning 46 (2) 42 

Kleine Strandloper 
1-okt-10 4 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
2-okt-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
3-okt-10 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman  
4-okt-10 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
6-okt-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
16-okt-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Paarse Strandloper 
25-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker  
Bonte Strandloper 
1-okt-10 25 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
2-okt-10 5 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
3-okt-10 5 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
3-okt-10 70 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman "Alle juv." 
6-okt-10 6 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
6-okt-10 30 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel  
14-okt-10 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
2-dec-10 5 ex. NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg  
3-dec-10 5 ex. NHD - Terrein Castricum Willem Olbers  
Kemphaan 
1-okt-10 4 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
3-okt-10 7 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Hans Schekkerman "5juv 2ad" 
5-okt-10 19 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes  
6-okt-10 7 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Ronald Sunnotel  
9-okt-10 4 ex. Castricum (gemeente) Danny en Lonnie Bregman  
9-okt-10 ex. Lonnie Bregman "Tussen Kieviten op net gemaaid grasveld 
naast het (volgens mij inmiddels enige) ondergelopen bollenveldje" 
10-okt-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Bokje 
28-nov-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Paul Ruiters  
3-dec-10 1 ex. Castricum Guido Keijl "vloog bijna het winkelcentrum in" 
3-dec-10 ex. NHD - Terrein Castricum Willem Olbers "Liet zich leuk 
bekijken en was even in het gezelschap van 2 watersnippen." 
Watersnip 
31-okt-10 120 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Robert Stoker  
Wulp 
5-okt-10 35 ex. Limmen - Limmerpolder Aart Vink  
28-nov-10 11 ex. Alkmaardermeer - Uitgeestermeer Philip Laan  
4-dec-10 5 ex. Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
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21-dec-10 400 ex. Alkmaardermeer - Uitgeestermeer Bart Korf "rustend op 
ijs van Alkmaardermeer" 
25-dec-10 3 ex. Limmen - Limmerpolder Natasja Nachbar  
Zwarte Ruiter 
9-okt-10 4 ex. Castricum (gemeente) Danny en Lonnie Bregman  
16-nov-10 1 ex. Heemskerk Lonnie Bregman "'s Nachts" 
Rosse Franjepoot 
23-okt-10 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Lonnie Bregman  
24-okt-10 2 ex. IJmuiden - Noordpier Bert Beekman  
Middelste Jager 
21-okt-10 4 ex. Castricum - Strand Mark Res "10:00-11:40u op trek n N" 
Dwergmeeuw 
Begin oktober vlogen enkele vogels boven zee en op 21 nov vloog 1 ex. 
foeragerend boven geploegde maïsakker in de buurt bij het Krengenbosch 
Kokmeeuw 
In deze periode werden enkele geringde kokmeeuwen afgelezen. Uit: Am-
sterdam, Finland, België, Polen, Zweden, Engeland en Nederland, w/o 
vogel met oude VRS Cas ring, geringd als 2+kj in 1986! En Haarlem op 16 
oktober 2005 als adult en 1 geringd door A. Wijker als 2kj op 21-02-1986. 
Stormmeeuw 
10-okt-10 500 ex. Castricum (gemeente) Ruud Altenburg "Gigantische 
groep met voornamelijk Kokmeeuw op land dat geploegd werd." 
4-dec-10 315 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Arnold Wijker "groeiende 
groep, steeds vanuit noord aankomende groepjes van 8 tot 10 invallend; 
mooi hoe de groep af en toe door de stuifsneeuw onzichtbaar werd." 
Kleine Mantelmeeuw 
2-okt-10 25 ex. Heemsk. - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
"Spaanse ring nog steeds aanwezig" 
3-okt-10 25 ex. Heemsk. - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
"Nederlandse ring" 
Hybride Kleine Mantelmeeuw x Zilvermeeuw 
8-nov-10 1 ex. Heemskerk Ruud Altenburg "Hij is er weer!" 
3-dec-10 1 ex. Heemskerk Ruud Altenburg  
20-dec-10 1 ex. Heemskerk Lonnie Bregman  
21-dec-10 1 ex. Heemskerk Ruud Altenburg  
24-dec-10 1 ex. Heemskerk Lonnie Bregman  
Geelpootmeeuw 
24-okt-10 1 ex. IJmuiden - Noordpier I van Appel 
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Pontische Meeuw 
3-dec-10 1 ex. Cas - Plasjes N203 Ruud Altenburg "Vloog later Cas. in" 
Ivoormeeuw 
4-nov-10 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Arend de Jong "Geheel witte meeuw, 
geel in snavel, ter grootte van grote stern. Vloog zeer snel met wankelende 
sternachtige vlucht tegen harde ZW wind in. Pootkleur niet kunnen zien." 
Dwergstern 
3-okt-10 2 ex. IJmuiden - Noordzee Rene Alberts  
Halsbandparkiet 
Opvallende toename waarnemingen van Halsbandparkiet: Landgoed 
Marquette (1), Heemskerk (2), Castricum (3), Beverwijk (4). (max aantal) 
Kerkuil 
3-dec-10 1 ex. Castricum (gemeente) C.S.J. Admiraal  
Bosuil 
1-okt-10 1 ex. Heemskerk Joost Heeremans  
7 en 17 nov-10 1 ex. NHD - Karpervijver Hans Stapersma roepend 
18-nov-10 1 ex. Bakkum - Noord Hans Stapersma  
20-nov-10 1 ex. Heemskerk (gemeente) Piet Admiraal 
5-dec-10 1 ex. Bakkum - Noord Hans Stapersma  
7-dec-10 1 ex. NHD - Karpervijver Hans Stapersma  
26-dec-10 1 ex. Bakkum - Noord Hans Stapersma  
29-dec-10 1 ex. NHD - Duin en Bosch Natasja Nachbar  
Ransuil 
l3-nov-10 5 ex. Castricum Mark Res  
5-nov-10 1 ex. Castricum Y. Geldman 
7-nov-10 5 ex. Castricum (gemeente) Y. Geldman  
24-nov-10 1 ex. Castricum (gemeente) Mark Res  
18-dec-10 1 ex. Limmen Natasja Nachbar "duidelijk oranjeachtig gezicht, 
slanke kop. gezien vanaf ca 10 m" 
Velduil 
7-nov-10 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Dirk Glorie  
10-nov-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Véronique van Meurs  
22-dec-10 ex. Rutger Rotscheid "Voortdurend rondvliegend tussen de pier. 
Dan weer hoog zwevend en dan weer laag over het water. Soms lastig- 
gevallen door meeuwen. Verdween uit zicht bij Noordpier" 
IJsvogel 
3-okt-10 1 ex. Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
3-okt-10 1 ex. Heemskerk (gemeente) Piet Admiraal 
19-okt-10 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Marian van leeuwen 
19-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Natasja Nachbar  



De Winterkoning 46 (2) 45 

23-okt-10 1 ex. Uitgeest (gemeente) Lonnie Bregman  
24-okt-10 1 ex. NHD - Karpervijver Monica en Branko  
15-nov-10 1 ex. Castricum - Krengenbos e.o. Remco Oosterlaar  
18-nov-10 1 ex. Castricum Mark Res 
5-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg  
9-dec-10 1 ex. Heemskerk (gemeente) Ruud Altenburg  
13-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg  
18-dec-10 1 ex. Beverwijk E Kerssens  
20-dec-10 1 ex. Bergen (gemeente) Cees Baart "Foeragerend duinrel" 
27-dec-10 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Niels Lute  
Draaihals 
2-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen H. Schekkerman "Zonnend i dode struik" 
4-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Joost Heeremans "later gevangen" 
Groene Specht 
Op verschillende plekken werd de groene specht gezien. Opmerkelijk was 
de vangst van een 1ste jaars vrouwtje op 17 november.  
 

 
 
Groene Specht 17-11-2010 vangst vrouw eerste kalenderjaar  Foto: Luc Knijnsberg 
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Kleine Bonte Specht 
26-nov-10 1 ex. Heemskerk (gemeente) An Blaich  
19-dec-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Harry Smit  
Kleine Veldleeuwerik 
17-okt-10 1 ex. NHD - Hazenduin Guido Keijl "Niet kleine kortteen maar 
KLEINE VELDLEEUWERIK Alauda gulgula, maar die kan ik niet invullen. 
Dit is geen grap. Tijdens zeetrektelling om ong. 11.30 u met voortdurend 
groepen veldleeuweriken (en ander spul) ineens de roep van een kleine 
veldleeuw ertussen, overvliegend met veldleeuweriken. Drie keer gehoord. 
Ik ken de roep van de soort uit het Midden-Oosten, is niet moeilijk: 
enigszins zoemend bzz bzz, totaal anders dan van veldleeuw. Ik hoop dat 
'ie zuidelijker nog is opgepikt door tellers/geluidsopnemers. 
Grote Pieper 
7-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg 
Siberische Boompieper 
2-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Hans Schekkerman " "Samen met Rienk 
Slings. Onbekende pieperachtige zangvogel kwam om 8.40u uit NO 
aanvliegen en landde in het ‘hout’ naast de vinkershut. Om beurten door 
het zijraampje kijkend (10x20 cm) zagen we een boompieper zitten (bouw, 
stevige snavel, kenmerkende vleugelstrepen en middelste dv). Licht slecht 
(vroeg, beetje miezer, tegen grijze lucht) en er zat een tak heel vervelend 
voor zijn wangstreek, maar te zien: opvallend lichte wenkbrauwstreep 
(witter dan boom), egaal gekleurde bovendelen zonder duidelijke streping 
(wel enig patroon door iets donkerder veercentra; kleur leek olijfgroenig 
maar door slechte licht en vieze raampje hiervan niet zeker), licht vlekje 
aan de achterwang met daaronder donkerder vlekje (laatste best lastig 
zichtbaar vanwege het takje). Niet gezien: donkere wenkbrauwbegrenzing 
en oker voorste deel wenkbrauw (door takje?). Niet gelet op tertialranden. 
Na korte tijd dook hij naar de grond, in hoge grasvegetatie op 5m van het 
druipnet, onzichtbaar. Zang afgespeeld bij druipnet (geen reactie) en bij de 
100 m zuidelijker mistnetten. Daarna voorzichtig benaderd, maar voor we 
hem zagen vloog hij op (op 5 m). Riep 2-3 keer, gelijkend op boompieper 
maar duidelijk minder ‘buzzy’, dunner en hoger van toon; geluid klopte 
precies met 5 min later beluisterde roep op ‘calls of eastern vagrants’. 
Vogel vloog n Z, maar dook boven de abelennetten weer naar de grond, 
mogelijk reagerend op daar afgespeelde zang. Echter niet gevangen en bij 
tamelijk grondig uitkammen omgeving niet meer teruggevonden." 
Waterpieper 
2-okt-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
25-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
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26-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Rudy Schippers  
30-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Arnold Wijker  
8-dec-10 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
21-dec-10 2 ex. NHD - Infiltratiegebied Luc Knijnsberg  
21-dec-10 ex. NHD - Terrein Castricum Willem Olbers  
Oeverpieper 
3-okt-10 1 ex. NHD - Hazenduin Ruud Altenburg  
25-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
25-dec-10 ex. NHD - Infiltratiegebied Arnold Wijker  
Grote Gele Kwikstaart 
Verschillende waarnemingen. 
Rouwkwikstaart 
4-okt-10 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Jacos Jes 
 
Pestvogel 

 
Tijdens de pestvogel 
invasie weren in totaal 
24 waarnemingen 
gedaan. De grootse 
groep bestond uit 23 
vogels. Hiernaast een 
kaartje waar de 
pestvogels zijn gezien. 
 
Bakkum - 11 
Beverwijk – 1 / 1 
Castricum – 2 / 1 / 4 
Castricum (C) - 1 
Castricum aan Zee - 1 
Egmond-Binnen - 1 
Heemskerk - 1 
NHD – 12 / 1 / 6  
NHD, Terr Cas– 2 / 15 
NHD - Zuidernollen – 
4 / 19/ 23 / 2 / 12 
Wijk aan Zee – 1 
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Op 26 oktober werden 4 pestvogels gevangen                            Foto: Piet Admiraal 

 
Groenlandse Tapuit 
29-okt-10 1 ex. Castricum aan Zee CS Roselaar "" 
Beflijster 
1-okt-10 1 ex. NHD - Vogelduin Arnold Wijker  
1-okt-10 3 ex. NHD - Vogelduin Arnold Wijker  
17-okt-10 10 ex. NHD – Infil. Mark Res "Geschat aantal" 
Grote Lijster 
9-okt-10 2 ex. Velsen-Noord Anton Wielink  
11-okt-10 3 ex. NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke 
15-okt-10 4 ex. NHD - Doornvlak CS Roselaar  
18-okt-10 6 ex. NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke "mogelijk zelfs acht" 
25-okt-10 3 ex. NHD - Doornvlak Willem Olbers  
25-okt-10 4 ex. NHD - Doornvlak Michiel Kok  
7-nov-10 4 ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Hans Groot  
7-nov-10 10 ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Silvan Laan 
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Cetti’s Zanger 
23-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Hans Schekkerman  
26-okt-10 1 ex. NHD – Infil. Piet Admiraal "leuk! nieuwe handsoort" 
26-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Rudy Schippers  
30-okt-10 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Hans Schekkerman "Scharrelde door 
het riet vlak voor de hut." 
Sprinkhaanzanger 
4-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum "Deze 
Sprinkhaanzanger werd vandaag gevangen. Vogel was opvallend wit van 
onderen en had een beschadiging boven zijn snavel/voor zijn oog" 
Struikrietzanger 
1-okt-10 1 ex. Vinkenbaan Castricum  
Zwartkop 
7-nov-10 1 ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Silvan Laan  
Pallas' Boszanger 
18-okt-10" 1 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum ""Pallas' 
boszanger vlak voor neus JV uit net ontsnapt!  
21-nov-10 1 ex. NHD Vinkenbaan Castricum  
Bladkoning 
1-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen CS Roselaar  
2-okt-10 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Jacos Jes "" 
2-okt-10 e1 x. NHD - Infiltratiegebied Hans Schekkerman  
3-okt-10 2 ex. NHD - Zuidernollen Paul Ruiters  
4-okt-10 8 ex. NHD - Zuidernollen Joost Heeremans  
5-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Willem Olbers  
7-okt-10 2 ex. NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg  
22-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Piet Admiraal  
26-okt-10 1 ex. NHD - Terrein Castricum Rudy Schippers  
26-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Piet Admiraal  
17-nov-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg  
19-nov-10 1 ex. NHD - De Krim Erwin van Saane  
Raddes Boszanger 
16-nov-10 1 ex. NHD Peter Mol "vogel zat in lage duindoorns net boven de 
grond. Ging even heel goed zichtbaar op kale tak zitten. Opvallend: zeer 
gele keel, borst en flanken, scherpe twee kleurige oogstreep, helder oranje 
rode poten. Bovenzijde olijfgroen bruinig. Grootte van Tjiftjaf, maar iets 
andere verhouding kop/lijf (leek wat steviger met grotere kop). Maakte  
rustigere indruk dan Tjiftjaf (ging af en toe rustig even zitten), vloog wel 
behendig snel en schichtig laag boven de grond onder de duindoorns bij 
het jagen. De vogel maakte geen geluid” 
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Bruine Boszanger 
7-nov-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
Siberische Tjiftjaf 
14-nov-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Richard Reijnders "vangst VRS Cas" 
Scandinavische Tjiftjaf 
1-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen CS Roselaar  
7-nov-10 8 ex. NHD - Zuidernollen Leo Heemskerk  
8-nov-10 1 ex. NHD - Zuidernollen L. Knijnsberg "ook apart roepje (hoger)" 
28-nov-10 1 ex. NHD - Hoefijzermeer Paul Ruiters  
Fitis 
21-nov-10 1 ex. NHD - Vogelduin Steven Wytema "de Raddes’ van 5d 
terug? erg gele vogel/geen br. Rug; geen duidelijke oog/wenkbrauwstreep" 
Vuurgoudhaan 
Verschillende waarnemingen in deze periode. Zie waarneming.nl  
Baardman 
17-okt-10 4 ex. NHD - Infiltratiegebied Klaas van den Berg  
17-okt-10 5 ex. NHD - Infiltratiegebied Mark Res  
28-nov-10 2 ex. Uitgeest Henk v/d Leest "m&v in rietkraag langs Uitg’meer" 
 
Witkopstaartmees 
Ruim 48 witkopstaart-
mezen werden geteld in 
deze periode. De vogels 
werden gezien in de 
volgende gebieden (zie 
kaartje):  
Bakkum – 2 / 3 
Beverwijk – 2 / 2 / 8 / 1 / 1 
Beverwijk (gemeente) - 2 
Castricum - 2 
Castricum – C - 2 / 5 / 5 
Heemskerk – 1 / 2 
Heemskerk (gemeente) - 
3 
NHD - De Mient - 6 
NHD - Egmond – 2 / 10 / 2 
NHD – Vogelduin -6 
Wijk aan Zee - 7 
Wijk a/Z Vuurbaakduin 
– 3 / 4 / 5 
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Glanskop 
25-dec-10 2 ex. NHD - Doornvlak Sander Schagen  
25-dec-10 2 ex. NHD - Karpervijver Lonnie Bregman  
25-dec-10 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Sander van der Flier  
25-dec-10 3 ex. NHD - Karpervijver Lonnie Bregman  
26-dec-10 3 ex. NHD - Terrein Castricum Ron JM Berkhout  
Kuifmees 
8-nov-10 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
Boomklever 
3-okt-10 2 ex. Velsen (gem) Niels Lute "Waarschijnlijk een broedpaartje" 
10-okt-10 2 ex. NHD - Karpervijver Hubert Kivit  
Buidelmees 
4-okt-10 1 ex. NHD - Zuidernollen Joost Heeremans  
Klapekster 
22-okt-10 1 ex. NHD - Zweefvliegveld Frank in den Bosch  
30-okt-10 1 ex. NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke 
8-nov-10 1 ex. NHD - Zweefvliegveld Hans Kuperus  
19-nov-10 1 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar "streek even neer op 
struik maar ging weer snel door; grijze teugel, veel bandering/schubben op 
borst & flanken; eenspiegelig" 
Noordse Kauw 
11-dec-10 1 ex. Uitgeest (gem) Lonnie Bregman "In groep Kauwen." 
Russische Kauw 
20-nov-10 1 ex. Castricum Cees de Vries "ad. Wit oog. Zeer opvallende 
witte/zeer lichtgrijze streep op zijkant nek. Achterhoofd vertoont weinig 
grijs. In groep kauwen zonder witte streep" 
Roek 
17-okt-10 4 ex. NHD - Zweefvliegveld Hans Kuperus  
Europese Kanarie 
7-nov-10 1 ex. Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. Hans Groot "roepend en 
geel stuitje te zien. Met Roy Slaterus" 
Putter 
16-okt-10 80 ex. NHD – Infil. Frank i/d Bosch "grote groep etend van de 
zaden van de teunisbloem" 
Frater 
19-nov-10 5 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
21-nov-10 7 ex. NHD - Zuidernollen Leo Heemskerk  
21-nov-10 12 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar "6 plus 6 (andere)" 
22-nov-10 8 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
23-nov-10 2 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
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24-nov-10 2 ex. NHD - Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
26-nov-10 2 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
Kruisbek 
14-okt-10 9 ex. NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
17-okt-10 10 ex. NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
25-okt-10 3 ex. NHD - Terrein Egmond Ruud Altenburg  
2-nov-10 10 ex. NHD - Terrein Bakkum Ton Lakeman  
13-nov-10 6 ex. NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker  
20-nov-10 2 ex. NHD - De Krim Sander Schagen  
20-nov-10 5 ex. NHD - Doornvlak Hans Schekkerman  
27-nov-10 5 ex. NHD Matthijs Broere  
Noordse Goudvink 
20-nov-10 1 ex. NHD - Terrein Egmond Sander Schagen "Herkend aan 
roep (trompetgeluid en een hees peeeh), samen met 4 Goudvinken." 
Appelvink 
5-okt-10 1 ex. Beverwijk Hans Groot "(Laan van Archeologie)" 
10-nov-10 1 ex. Castricum (gemeente) Mark Res  
18-nov-10 1 ex. Castricum Mark Res  
IJsgors 
Van begin oktober vlogen regelmatig roepende ijsgorzen door het duin. 
Enkele vogels werden gevangen. 
Sneeuwgors 
Van af half oktober verschillende vogels langs het strand en in het duin. 
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Lezingen & Excursies  –  2de kwartaal 2011 
 Commissie Lezingen & Excursies 

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

Een paar andere mededelingen: 

- Inlegblad ‘Lezingen en Excursies’. Voortaan ontvangt u het excursie 
programma niet meer als inlegblad van de Winterkoning. U kunt het 
programma gemakkelijk zelf afdrukken vanuit de VWG-website: ga naar 
‘Agenda lezingen en excursies’, klik op rechtermuisknop en ‘Print’. 

- Ad-hoc excursies - via emailkring. Sommige excursies laten zich slecht 
maanden vooraf plannen. Zoals b.v. een Nachtzwaluw-excursie, die 
kan alleen gehouden worden als we weten dat ‘het beest er zit’ en met 
gunstig weer. We zijn voornemens zulke ‘ad hoc’ excursies (een paar 
dagen vooraf) aan te kondigen via onze VWG-emailkring. We adviseren 
belangstellenden daarom zich als lid aan te melden bij de emailkring. 

Zondag 20 maart: excursie ‘Schinkelhoek, Landje van Geijsel, 
Waverhoek en Landje van Gruiters’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek station Castricum: 7.30 uur; thuiskomst tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur. 

Zondag 10 april: ‘Vroege Vogelexcursie’ rond kasteel Marquette 
(Heemskerk) en Noordermaatweg (Noorderveld). 
Excursieleider: Peter Huybrechts. 
Vertrek parkeerplaats Marquette, einde oprijlaan rechts: 7.00 uur; 
tot ca.12.00 uur. 

Donderdag 14 april: Algemene Ledenvergadering. 

PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 

Na de pauze zal onze roofvogelwerkgroep een presentatie geven over 
haar werkzaamheden. 

Zaterdag 23 april: excursie naar eiland ‘de Woude’. 
Excursieleider: Dick Broersen. Let op: 7 km wandelen! 
Vertrek station Castricum: 8.00 uur (of pontje 8.30 u); tot ca. 14.00 uur. 

Zondag 24 april: Weidevogels kijken bij waterberging Noorderveld 
(Heemskerk). 
Georganiseerd door Weidevogelgroep Heemskerk, PWN en 
VWG Midden-Kennemerland. Zie aparte beschrijving hieronder. 
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Dinsdag 26 april: ‘Nachtegalenexcursie’. 
Excursieleider: Luc Knijnsberg. Let op: stevige wandeling! 
Vertrek parkeerplaats Nachtegalenpad (noord van Egmond a/d Hoef). 
Start: 19.00 uur; tot ca. 21.00 uur. 

Vr. 6 t/m zo. 8 mei: voorjaarsexcursie ‘de Weerribben en de Wieden’ 
Excursieleider: Huub Huneker. 
De inschrijving is gesloten en volgeboekt; deelnemers hebben bericht 
gekregen. 

Zaterdag 21 mei: excursie ‘Tiengemeten en Korendijkse Slikken’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Let op: zeer stevige wandeling, goed schoeisel nodig! 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur. 

Zondag 5 juni: excursie ‘Zwanenwater’. 
Excursieleider: Dick en André Dekker. 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 14.00 uur. 

Zaterdag 18 juni: excursie ‘Zouweboezem’. 
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 15.00 uur. 

Zo. 20 t/m za. 26 mei, 2012 (!): weekexcursie ‘Midden-Elbe’.  
Excursieleider: Kees Roselaar. 
Zie stukje hieronder. 

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

Zo. 28 aug: Dagexcursie ‘Wieringen en Wieringermeer’. 

Za. 24 sep: Dagexcursie ‘Blauwe Kamer en Ooijpolder’. 

Zo. 9 okt: Dagexcursie ‘Gouwzee en Marken’. 

Zo. 23 okt: Vogeltrek-excursie NH-Duinreservaat (bij goed weer). 

én za. 29 okt: Vogeltrek-excursie NH-Duinreservaat (bij goed weer). 

4 t/m 6 nov: Weekend-excursie ‘Diepholzer Moorniederung’ (Duitsland). 
Zie stukje hieronder. 

Di. 15 nov: Algemene Ledenvergadering. 

Di. 22 nov: Dialezing in de Hoep. 

Za. 26 nov: Dagexcursie ‘Arkemheense Polder, Harderbroek en 
Horsterwold’. 

Zo. 18 dec: (Ochtend-)fietsexcursie NH-Duinreservaat. 
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WEIDEVOGELS KIJKEN BIJ WATERBERGING NOORDERVELD 
(zondag 24 april 2011) 

Tijdens de landelijke weidevogelkijkweek bij ‘Waterberging Noorderveld’ in 
Heemskerk kunt u een groot aantal weidevogels zien. Op zondag 24 april 
a.s. van 10.00 tot 16.00 uur zullen leden van vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland, Weidevogelwerkgroep Heemskerk en boswachters van 
PWN voor u klaar staan bij de informatiestand met telescopen en verre-
kijkers. Van hieruit heeft u een mooi uitzicht over weidevogelreservaat ‘De 
Kampen’. Deze weilanden worden gezien als één van de belangrijkste 
weidevogelgebieden van Noord-Holland, de zgn. Groene Parels. Belang-
stellenden kunnen kijken en luisteren naar weidevogels als Grutto, Ture-
luur en Kievit. Wij treffen u graag bij het informatiebord aan de Noorder-
maatweg; deze bevindt zich aan de noordrand van de gemeente Heems-
kerk en is alléén per fiets of wandelend te bereiken. Kijk voor meer 
informatie op www.dekampen.com . 

 
WEEKENDEXCURSIE ‘DIEPHOLZER MOORNIEDERUNG’ 
(4-6 november 2011) 
 
In het weekend van vrijdag 4 t/m zondag 6 november gaan we naar de 
‘Diepholzer Moorniederung’ ten NO van Osnabrück. Daar vindt dan spec-
taculaire slaaptrek plaats van Kraanvogels en Rietganzen. Dát is het doel 
van de tocht. Voorts is het wat overige soorten betreft vrij stil, maar maken 
we wél een goede kans op Blauwe Kiekendieven en enkele Klapeksters. 
Huub Huneker is excursieleider. Nadere informatie en aanmeldings-
instructies komen in de Winterkoning van juli 2011. 

WEEKEXCURSIE ‘MIDDEN-ELBE’ (20-26 mei 2012) 

In de week van (zo.) 20 t/m (za.) 26 mei 2012 (ja, volgend jaar!) organi-
seren we een excursie naar het gebied van ‘Midden-Elbe’ in Duitsland. Dit 
uiterwaardengebied ligt rond de voormalige grens tussen West- en Oost-
Duitsland. Er heeft daar nauwelijks economische ontwikkeling plaatsge-
vonden, en zo kon de regio uitgroeien tot een zeer vogelrijk natuurparadijs. 
Broedende Zwarte Ooievaar, Zeearend, Grauwe Klauwier, Wielewaal, 
Zwarte en Rode Wouw, Kraanvogels, spechtensoorten, en érg veel meer. 
Om een idee te krijgen van de schoonheid van het gebied, en de vogel-
soorten die je er kan aantreffen, raad ik u aan eens te ‘google-en’ met b.v. 
de zoektermen ‘Pevestorf’ en ‘Elbe’. We verblijven in pension ‘Lindenhof’ in 

http://www.dekampen.com/
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het dorpje Pevestorf. Tijdens de excursie zullen we ons meest fietsend, en 
ook wandelend, verplaatsen. We gaan ook een dag naar Havelland om 
o.a. baltsende Grote Trappen te zien. Excursieleider is Kees Roselaar. 

De geschatte kosten per deelnemer (logies op basis van volpension, kilo-
metervergoeding, fietshuur, etc.) zijn ca. € 410,-. Van deelnemers zal een 
aanbetaling van € 150,- worden gevraagd. 

De Lindenhof is in het voorjaar snel volgeboekt. Daarom hebben we nu 
reeds (max.) 12 slaapplaatsen gereserveerd, maar moeten vrij spoedig het 
daadwerkelijke aantal doorgeven. U kunt zich voor deze excursie aanmel-
den in de periode vanaf 10 t/m 20 mei 2011 bij Renie van der Werf, email 
Renie.vanderWerf@planet.nl of tel. 072-5337078. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         .   
Wijzigingen Ledenbestand 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Dhr. J.W.Rosenberg Leverkruid 6 1964 KL Heemskerk 
 
En de volgende nieuwe jeugdleden: 
Ted Zwart Tiggellaan 22 1934 EV Egmond a/d Hoef 
Stan Nijhuis                   Zandweg 20-6             1934 BJ Egmond a/d Hoef 
Sylvan de Groot             Rooseveltlaan 99        1902 DK Castricum 

mailto:Renie.vanderWerf@planet.nl

