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2010/2011 
Hans Stapersma 

 
Als ik dit schrijf hebben we net een kabinet waarvan de zegeningen nog 
moeten blijken. Voorlopig is het nog afwachten wie wat gedoogt, en lijkt er 
helaas eerst een wedstrijd gaande wie van de nieuwe volksvertegen-
woordigers het langste strafblad heeft. Het regeerakkoord ziet er uitermate 
dreigend uit voor onder anderen de zwakkeren in de samenleving, voor 
allochtonen, cultuur en helaas ook natuur. Het tot nu toe toch al uiterst 
moeizaam verlopende proces om te komen tot realisatie van de Ecolo-
gische Hoofd Structuur dreigt nu geheel te stoppen, als deze regering haar 
zin krijgt ! We zullen als Vogelwerkgroep daarom de handen ineen moeten 
slaan met onze zuster vogelwerkgroepen en met andere, bredere natuur 
beschermingsorganisaties, om samen weerstand te bieden aan deze 
desastreuze plannen. Werk aan de winkel dus ! Dat we op die manier ook 
wat kunnen bereiken, is in 2010 gebleken. De commissie Ruimtelijke 
Ordening heeft plannen voor het kappen van bomen weten om te buigen, 
heeft substantiële natuur compensatie weten af te dwingen voor het 
nieuwe fietspad Akersloot/Castricum, en heeft bezwaar gemaakt tegen 
diverse andere dreigende aantastingen van natuurgebieden in onze 
omgeving. Regelmatig bleek daarbij dat ook gemeenten zich beperkt aan 
(eigen) beleid en regels houden. Samen met Roofvogelwerkgroep Noord-
Kennemerlands Duin hebben we het PWN (zowel de campings als de 
natuurtak) ervan weten te overtuigen dat de nadelen en neveneffecten van 
het houden van roofvogelshows groot zijn. PWN heeft daarom het houden 
van zulke shows in haar terreinen recent geheel afgezworen – hulde !! 
Leden van beide werkgroepen zullen in plaats daarvan voorlichting en 
excursies bieden, waarbij gebruikt gemaakt wordt van onze eigen in het 
duin voorkomende roofvogels en uilen ! Een prachtig resultaat ! Via SVN 
voeren we nu dezelfde discussie op provinciaal niveau, alwaar we ook een 
vuist hebben gemaakt tegen de versnippering van natuurterreinen en het 
verregaand toegankelijk maken daarvan voor recreatie. De inspanningen 
van de laatste tien jaar om te “verjongen” beginnen nu echt vruchten af te 
werpen – we mochten recent het elfde jeugdlid verwelkomen, terwijl een 
aanzienlijk grotere groep jongeren regelmatig meedoet aan jeugdexcursies 
en activiteiten! De nieuwe ijsvogelwerkgroep heeft vele records gebroken: 
in slechts 1½ jaar zo’n 25 wanden (!) gemaakt, maar helaas wel in een 
periode met twee zeer ijsvogel-onvriendelijke winters. Kortom, veel bereikt 
in 2010, maar nog meer te doen in 2011! Ik wens U allen, mede namens 
het gehele bestuur een zeer voorspoedig, gezond en productief nieuw jaar. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 

Cees Baart 
 
Het gaat goed met de groei van het aantal jeugdleden. Inmiddels zijn we 
van 9 naar 11 gegaan! Verder heeft iedereen nog eens nagedacht over de 
naam voor de jongerenrubriek van ons clubblad. Uit de reacties is naar 
voren gekomen, dat jullie de naam ‘HET WINTERKONINKJE’ een prima 
naam vinden. Bedankt Marelijne en Anne Wieke voor het bedenken van 
deze naam. En dan nu op naar wat jullie zelf geschreven hebben… 
 
 
Mijn ervaringen met de Jongerenexcursies 

Matty Meijer 
 
Ik vind alle excursies superleuk! Ik heb al heel veel vogels leren kennen en 
herkennen. Een paar vogelgeluiden kan ik ook al benoemen. Ik werd lid 
van de VWG toen ik een jaar of 8/9 was. Ik was toen al helemaal fan van 
roofvogels en uilen en zag in de krant staan dat er een bosuilenexcursie 
was. Ik ging daarheen met mijn moeder en ik werd lid daarna. Ik ga nog 
steeds met veel plezier mee. Dit jaar was er ook weer een bosuilen 
excursie. Het was ijskoud. Mijn handen en voeten vroren er bijna vanaf .  
 
Al met al ben ik intussen op veel verschillende plekken geweest. We 
gingen een keer naar een paar ondergelopen bollenvelden vlak bij Heiloo. 
Daar zagen we op een klein stukje wel 50 of 60 verschillende vogel 
soorten. Ik ben één keer naar een nachtzwaluwenexcursie gegaan. Toen 
we op de plek waren waar de nachtzwaluwen zitten, was het pikkedonker. 
We hebben ze horen roepen, maar niet gezien. De vleermuizen vlogen wel 
bijna door onze haren. Ook ben ik al vaak naar de Vinkenbaan geweest. 
Daar vangen ze vogels, ringen, wegen en meten ze en zetten ze weer uit. 
Dat is echt super! Vlak bij mijn huis zijn een paar plasjes. Daar gaan we 
soms ook heen. We hebben daar een keer een kleine zwaan gezien. 
 
Ik was ook een paar keer helemaal in mijn eentje op een excursie. Dat was 
wel om 7 uur ’s morgens maar superleuk. Kortom: Ik vind de excursies van 
de VWG helemaal geweldig!! 
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Samenvatting excursieverslagen  
 
Verslag ‘Ondergelopen bollenlandjes’, 12 september 2010 

Niels Lute 

 

Op 12 september 2010 zijn we op excursie geweest naar de ondergelopen 
bollenvelden in Egmond - Binnen om steltlopers te spotten. We zijn naar 3 
bollenvelden geweest. 

 

 

Turen door de telescoop. “Hé Niels, kijk je wel de goeie kant op?” 
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Aan het eind van de excursie hadden we dit allemaal gezien: 
 

Blauwe Reiger Nijlgans Smient           
Kokmeeuw         Kleine Mantelmeeuw Zilvermeeuw            
Bonte Strandloper Buizerd Sperwer 
Torenvalk Goudplevier Bruine Kiekendief    
Kievit Kemphaan Graspieper 
Watersnip Groenpootruiter Wulp             
Oeverloper Zwarte Ruiter Meerkoet 
Wilde Eend Houtduif Koolmees 
Boomkruiper Bosruiter Turkse Tortel            
Kneu Putter Boerenzwaluw   
Huiszwaluw Witte Kwikstaart Ekster 
Kauw Gele Kwikstaart Zwarte Kraai            
Merel 
 
En we hadden een zeer mooie afsluiter; een witte Buizerd. Zoals je 
hierboven leest, hebben we weer veel vogels gezien. We hopen dat de 
volgende excursie weer net zo top wordt. 
 
 
 
Verslag ‘Vogeltrekexcursie’, 10 oktober 2010 

Danny Bregman 

 

We zijn naar de duinen geweest om te kijken naar de vogeltrek. We 
moesten wel vroeg opstaan want we moesten om 8.15 uur verzamelen 
achter het NS station in Castricum. Toen we er aankwamen zaten er al 
een paar Goudhaantjes en wat Zanglijsters in de bosjes. Het was erg druk 
met de vogels want er vlogen toen 3 Kolganzen en heel veel Spreeuwen 
en Kauwen over, groepen Vinken gemengd met Kepen, 1 Grote Gele 
Kwikstaart, een Gaai en nog wat Veldleeuweriken,  Boomleeuweriken en 
een Wulp. We gingen ook nog even naar de zee kijken en daar zagen we 
een Jan van Gent, 3 Futen en 1 Roodhalsfuut! Er vlogen ook nog 3 
Lepelaars over en er vlogen nog 2 Eiders over de zee. Dit zijn nog even 
alle soorten op en rij: 
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Goudhaantjes Zanglijsters Kolganzen 
Spreeuwen Vinken Kepen 
Gaai Wulp Eiders 
Veldleeuweriken Kauwen Grote gele kwikstaart 
Jan-van-gent Boomleeuweriken Futen 
Roodhalsfuut 

 

Het was dus weer een leuke excursie met veel soorten! 

 

Verslag ‘de Vinkenbaan’, 7 november 2010 
Jari Mooij 

Toen we daar aankwamen, vroegen we of we meteen mee mochten naar 
de netten. Daar zat onder andere een heel bijzondere vogel in. Het was 
een Bruine Boszanger. Omdat dit een wel erg bijzondere vogel was, werd 
er gelijk naar andere ringers in de buurt gebeld. Deze kwamen direct. 
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Is die nou zo bijzonder? Een Pestvogel is toch veel mooier ? De volgende 
vogels zijn ook gevangen en geringd: Goudhaantje, Vink, Roodborstje, 
Tjiftjaf, Zwartkop, Koolmees, Pimpelmees, Grote Barmsijs, Merel, Rood-
borsttapuit, Zanglijster, etc. In totaal zijn er 265 vogels geteld (zie 
www.trektellen.nl). We hebben ook vogels gezien, die niet gevangen, 
geringd en geteld zijn. Dit waren o.a.: Houtsnippen, Watersnippen, 
Aalscholvers en Groenlingen. 

Overzicht van de komende excursies 

 

12 december Jan Baart, Cees Baart 
Jan Castricum 

Doe activiteit 
o.a. nestkasten 
timmeren 

14 januari Jan Baart, Arend de Jong Bosuilen 

13 februari Cees Baart - Jan Castricum Doe activiteit 

13 maart Henk v.d. Leest, Jan Baart  
(Sander Schagen) 

Roofvogels 
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Jaarverslag 2010, Kerkuilen en Steenuilen 
Henk Eenhoorn 

 
 
Verslag van de Kerkuilenwerkgroep  
 
2010 is wat betreft de Kerkuilen in Noord-Holland regio 9 - het gebied dat 
gelijk is aan dat van onze Vogelwerkgroep - geen bijzonder jaar. We 
hebben niet te klagen over het aantal broedgevallen, maar het aantal 
vogels per nest was nogal laag.  
 
Er waren 5 broedgevallen in 2010 (in 2009: 3; in 2008: 4; in 2007: 3; in 
2006: 4), waarvan één in Castricum is mislukt: het bleef daar bij 1 koud ei ! 
 
In Castricum, het 2e broedgeval, 2 jongen geringd, op 26 juni 2010: 
vleugellengte 110 mm, gewicht 266 gram, 26 dagen oud 
vleugellengte 154 mm, gewicht 316 gram, 34 dagen oud 
In 2007 werd hier de kast opgehangen. Maar de boer vond dat er nog wel 
een kast bij kon. Hij timmerde er zelf één en hing die op in een andere 
schuur. In 2010 werd hier voor het eerst gebroed (en wel in de 
zelfgemaakte kast...). 
 
In Heemskerk, 1 broedgeval, 2 jongen geringd, op 26 juni: 
vleugellengte 219 mm, gewicht 320 gram, 48 dagen oud 
vleugellengte 260 mm, gewicht 360 gram, 60 dagen oud. 
Omdat de ringer ons pas een dag van te voren op de hoogte stelde van 
zijn komst, waren er maar een paar bezoekers, dit in tegenstelling tot het 
vorige jaar toen hier 52 personen bij het ringen aanwezig waren... Hier 
wordt sinds 2004 gebroed, soms is er zelfs een tweede broedsel. 
 
In Limmen, 1 broedgeval, 3 jongen geringd, op 26 juni: 
vleugellengte 254 mm, gewicht 320 gram, 58 dagen oud 
vleugellengte 258 mm, gewicht 299 gram, 60 dagen oud 
vleugellengte 271 mm, gewicht 310 gram, 64 dagen oud  
Hier hebben we veel geluk gehad, want op deze leeftijd zijn de jonge 
vogels maar weinig in de kast, ze doen vliegoefeningen en ’s avonds wordt 
er al gejaagd. We hebben in 1999 hier een kast opgehangen en in 2008 en 
2009 werd er ook gebroed. 
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In Uitgeest, 1 broedgeval, 5 jongen geringd, op 15 juni: 
vleugellengte 148 mm, gewicht 363 gram, 33 dagen oud 
vleugellengte 164 mm, gewicht 421 gram, 36 dagen oud  
vleugellengte 187 mm, gewicht 398 gram, 40 dagen oud 
vleugellengte 191 mm, gewicht 367 gram, 41 dagen oud 
vleugellengte 204 mm, gewicht 371 gram, 44 dagen oud.  
5 jonge vogels en zo hoort een broedsel er eigenlijk uit te zien. Twee jaar 
geleden werd hier ook gebroed en ringden we 3 jongen. Regel is dat een 
kast hoog moet hangen, maar hier hangt hij laag omdat de schuur niet 
hoger is. Desondanks! Gelukkig trekken ook Kerkuilen zich niet altijd iets 
van regels aan! Er hangt hier nog een kast, hoog in een andere schuur - 
met veel moeite geplaatst - maar via de ingang kwamen Kauwen in de 
schuur en trokken riet van het dak los. Dus werd de opening van de kast 
afgesloten. 
 
Doorgaans ringen we als de jongste vogel van een broedsel 4 a 5 weken 
oud is, mede omdat de jonge vogels dan handzamer zijn. Oudere vogels 
hebben de neiging om niet meer stil te liggen op de weegschaal en ze 
slaan graag een klauw om je vinger. De klauw moet dan door iemand 
anders los gewriemeld worden, want als je het zelf probeert dan riskeer je 
een flinke wond in de vinger. Bovenstaande gegevens laten zien dat het 
ons niet altijd gelukt is de regel van vroeg ringen te volgen! 
 
Uitgevlogen jongen in onze regio: 12 stuks (in 2009 9 en in 2008 13). 
 
In dit verslag ook enige informatie over ons werkgebied ten noorden van 
onze Vogelwerkgroep: regio 8. We hadden daar in 2010 10 broedgevallen  
met 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4 en 5 jongen, dat zijn er dus 26 stuks. In 3 kasten 
werd 2 maal gebroed met in twee kasten 3 uitgevlogen jongen (dus in 
totaal 32 uitgevlogen jongen). Bij de derde kast werden 3 jongen dood op 
de schuurvloer gevonden. De kast is hier onbereikbaar hoog - 16 meter - 
opgehangen in 1980 bij de vernieuwing van de kap van de schuur. We zijn 
bang dat de jongen te gemakkelijk al jong uit de kast kunnen komen/vallen 
door de ondergrond van opgehoopte braakballen van 30 jaar. We denken 
er aan om met behulp van de brandweer een nieuwe nestkast op dezelfde 
plek op te hangen aan een kabel met een katrol, zodat we de kast op en 
neer kunnen trekken om de jongen te ringen. De kast hangt boven het 
gangpad en daarom komt een andere plek niet in aanmerking. De boer is 
namelijk bang dat anders vuiligheid vanuit de kast op zijn koeien valt met 
alle gevolgen van dien. 
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Hier werd in 2009 3 maal gebroed (er vlogen toen 3+3+2 jongen uit). Dit 
was het enige derde broedsel dat jaar in Nederland! In Heiloo aan de 
Vennewatersweg, ringde Guido Keijl 3 jongen van resp. 47, 54 en 58 
dagen oud. Hier waren 23 belangstellenden. 
 
Nog ter informatie voor daar aanwezige leden van de jongerengroep: 
- dat we ringen om het antwoord te vinden op vragen als: hoe lang leven 

Kerkuilen; waar blijven de jongen als ze uitgevlogen zijn; op welke 
afstand vestigen ze zich van hun geboorteplek en zijn er verschillen 
tussen mannetjes en vrouwtjes in dit opzicht ? 

- dat Kerkuilen het helemaal niet zielig vinden om boven in een donkere 
kast te zitten, omdat het nachtvogels zijn, 

- dat een volwassen vogel als het mee zit 8 muizen op een avond vangt, 
- dat hij 1 braakbal per etmaal uitbraakt, 
- dat hij zijn ogen niet kan bewegen, maar wel zijn kop 270 graden kan 

draaien.  
 
Op 18 juli vloog in Langedijk een jonge Kerkuil in een emmer met verlopen 
olie. De vogel werd meteen naar de Vogelopvang gebracht en is daar met 
speciale shampoo gewassen en daarna in de talkpoeder gezet. Maar het 
mocht niet baten, de vogel is toch dood gegaan. 
 
Ringonderzoek. Wij ringen onze jonge Kerkuilen in de maanden juni / juli 
en augustus, vaak ’s avonds van half  8 tot kwart over 8. Mocht je er eens 
(weer) bij willen zijn, laat het mij dan weten: h.eenhoorn@kpnmail.nl 
Door de belangstelling kan het wel een jaartje duren, maar het gaat 
uiteindelijk wel lukken! 
 
Braakballen. Op zondag 6 februari plozen 11 jongeren van onze 
Vogelwerkgroep 11 ballen afkomstig uit een schuurtje aan de Polderdijk in 
Castricum. Zij vonden daarin resten van 43 Bos- of Huismuizen, 2 
Veldmuizen en 1 Spreeuw. 
 
Terugmeldingen / waarnemingen. Er kwam geen enkele terugmelding van 
een dode Kerkuil binnen. Het vorig jaar waren dat er nog 10. Wel vreemd 
na zo’n strenge winter. Als er namelijk 7 centimeter sneeuw ligt kan een 
Kerkuil geen muizen meer vinden; er lag deze winter op veel plaatsen een 
aanmerkelijk dikkere laag.. 
 
 

mailto:h.eenhoorn@kpnmail.nl
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We kregen wel 3 terugmeldingen van levende Kerkuilen: 
 
Ringnummer 5.338.197, geslacht: vrouw,  
26 juni 2002, geringd in Bakkum, als 1 van 4 uitgevlogen jongen 
22 juli 2003, in Slootdorp met broedsel, 
14 juni 2004, in Slootdorp met broedsel, 
10 mei 2005, in Slootdorp met broedsel, 
20 mei 2008, in Slootdorp met broedsel, 
14 mei 2010, in Slootdorp met 3 jongen die geringd werden. 
Bovenstaande broedsels waren steeds op dezelfde plek. Ook in de tussen-
liggende jaren, toen men het vrouwtje niet in handen kreeg, is daar 
gebroed. 
 
Ringnummer 5.353.039, geslacht: vrouw, 
7 juli 2004, geringd in Limmen, als 1 van 4 uitgevlogen jongen, 
24 mei 2005 in Wieringerwerf  in kast met partner, niet broedend, 
15 augustus 2008, in Wieringerwerf, mogelijk betrokken geweest bij reeds 
uitgevlogen broedsel, 
28 mei 2009, in Wieringerwerf, met broedsel, 
15 juni 2010, de kast in Wieringerwerf is verlaten, er liggen 5 koude eieren 
(partner is later als verkeersslachtoffer gevonden in Wieringerwerf), 
17 juni 2010, in Slootdorp, zat met 3 kleine jongen in een kast (heeft dus 
elders een nieuwe partner gevonden). 
 
Ringnummer 5.342.314, geslacht onbekend, 
27 juni 2009 geringd in Heemskerk, als 1 van 5 uitgevlogen jongen, 
21 april 2010, levend aangetroffen in nestkast in Maartensdijk (Utrecht). 
 
Vogelzang. Voor het eerst zijn van de beste vogelzangers van Nederland 
de mooiste geluiden vastgelegd. Tot mijn verbazing staat de Kerkuil op de 
81-ste plaats en de Steenuil op de 52-ste. Gelukkig wordt de lijst 
aangevoerd door de Merel en Nachtegaal. 
 
Dan nog een weetje………..Vrouwtjes en mannetjes: 
Zet  een vrouwtje en een mannetje Kerkuil naast elkaar, dan zie je geen 
verschil. Alleen tijdens het broedseizoen is het vrouwtje te herkennen aan 
de broedplek - de plaats op de buik waar op dat moment geen veren zijn - . 
Een andere mogelijkheid is inwendig onderzoek, maar dan moet de vogel 
eerst dood zijn en open worden gesneden en dat doen we liever niet. Ik 
hoorde dat men door recent onderzoek tot de conclusie is gekomen dat 
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ook de tekening aan de onderkant van de vleugel een verschil laat zien. 
Het onderzoek is bijna afgerond en de informatie zal tegen het einde van 
2010 beschikbaar komen. 
 

 
 

Kerkuil                   Foto: Vincent Schutte 

 
Verslag van de Steenuilenwerkgroep 2010 
 
Dit jaar werd er in ons gebied niet door Steenuilen gebroed. In het voorjaar 
2010 zijn aan de Uitgeesterweg (Uitgeest) tijdelijk Steenuilen waargeno-
men. Al enige jaren wordt er een paartje Steenuilen gezien door de heer 
Wilde (beheerder van de schuur ten noorden van Fort St Aagten-dijk in 
Beverwijk). We hebben aan die schuur een nestkast hangen en ook één in 
de singel bij het fort. Maar er wordt niet in één van die kasten gebroed; 
waar dan wel? 
 
In Noord-Holland waren in 2009 (gegevens van 2010 zijn nog niet binnen)  
106 broedparen. West-Friesland met 21 en de omgeving van Spanbroek 
met 42 broedparen waren de koplopers. 
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Samenvatting Roofvogelinventarisatie 2010 
Henk Levering 

 
Hierbij de samenvatting behorende bij het verslag van 2010 van 
Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin; het is de intentie het 
gedetailleerde volledige verslag op te nemen in de Winterkoning van april. 
Het verslag is samengesteld door Henk Levering. Een deel van de teksten 
is aangeleverd door Dook Vlugt, Jan Schaank en Henk van der Leest. De 
tekeningen zijn van Kees Keijzer. 
 
De Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) wil met haar 
werk bijdragen aan de bescherming van de dagroofvogels in de duinen 
van Noord-Kennemerland. Sinds 1995 inventariseren daarom ca. 40 vrij-
willigers van de werkgroep het duingebied tussen Wijk aan Zee en 
Camperduin. 
De leden van de werkgroep stellen broed- en jachtterritoria vast en 
verzamelen verschillende broedbiologische gegevens. Zo kunnen overeen-
komsten en verschillen tussen jaren, gebieden en soorten zichtbaar 
worden. De werkgroep signaleert ook gevallen van roofvogelverstoring en -
vervolging en meldt die aan de terreinbeheerders. In geval van vervolging 
worden ook instanties ingeschakeld die daders kunnen opsporen en 
justitieel vervolgen. 
Het onderzoek vindt plaats met toestemming van en in samenwerking met 
de twee terreinbeheerders, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
(PWN) en Staatsbosbeheer (SBB). De werkgroep rapporteert de 
verzamelde gegevens jaarlijks aan de beheerders. Dit verslag bevat de 
resultaten van 2010. 

Voor de Wespendief was 2010 een bijzonder jaar, met maar liefst 6 
territoria. Er werden 2 nesten gevonden, beide succesvol. Er vlogen in 
totaal 3 jongen uit, die allen werden geringd. Vorig jaar vlogen er 4 jongen 
uit van 3 nesten. 

Het aantal territoria van de Havik in het hele onderzoeksgebied was 19; 2 
meer dan in 2009. Dit jaar waren er 13 succesvolle nesten met 33 
uitgevlogen jongen, in 2009 waren er 11 nesten met 28 uitgevlogen 
jongen. Er was dus een licht herstel van het aantal territoria, nesten en 
uitgevlogen jongen. In gebied Heemskerk werd helaas een nest door 
mensen verstoord. Het betrof een haviksnest met minimaal twee jongen. 
Er werden klimsporen gevonden en het nest was leeg. 



De Winterkoning 46 (1) 13 

 
Sperwerfamilie                                               Tekening: Kees Keijzer 
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Het aantal territoria van de Sperwer in het hele onderzoeksgebied was 11, 
1 meer dan in 2009. Dit jaar waren er slechts 2 succesvolle nesten met 
maximaal 5 uitgevlogen jongen, in 2009 waren er 6 nesten met 16 
uitgevlogen jongen. Er was dus een grote terugval van aantal succesvolle 
nesten en uitgevlogen jongen van ongeveer 66%! Ook vorig jaar werd al 
een afname geconstateerd van 20%. 
Het aantal territoria van de Buizerd in het hele onderzoeksgebied was 42, 
3 minder dan in 2009. Net als vorig jaar dus een kleine afname. Dit jaar 
waren er 26 succesvolle nesten met 43 uitgevlogen jongen, in 2009 waren 
er 27 nesten met 46 uitgevlogen jongen. 
Er werden dit jaar in het hele gebied opvallend weinig jagende 
Torenvalken waargenomen. Dit resulteerde in slechts 4 territoria, 5 minder 
dan in 2009. Na jaren van stabiliteit is er voor het eerst sprake van een 
duidelijke afname. Wel was er weer een succesvol broedgeval in een 
nestkast bij Wimmenum. 
Alleen in gebied Castricum kon een jachtterritorium van de Boomvalk 
worden vastgesteld, vooral op basis van waarnemingen die op 
waarnemingen.nl geregistreerd stonden. In de overige gebieden werden 
wat losse waarnemingen gedaan. 
Er werd dit jaar zowel van de Bruine Kiekendief als van de Blauwe 
Kiekendief geen territorium vastgesteld. Er waren wel enkele 
waarnemingen. 

Bij Bosuil was in het zuidelijk deel een toename van bijna 30%: van 28 
territoria in 2009 naar 36 in 2010 (in het NHD en Marquette). In Bergen 
(NHD) halveerde het aantal territoria bijna: van 12 naar 7. In Schoorl zakte 
het aantal territoria van 7 naar 5. 
 

De samenwerking met de directe contactpersonen van de beheerders 
(PWN en SBB) was wederom goed. De roofvogelwerkgroep is blij dat de 
PWN gevolg heeft gegeven aan onze oproep om drie paden in gebied 
Castricum tijdens het broedseizoen af te sluiten. Bij 1 van deze paden 
werd direct weer het bestaande nest in bezit genomen. 

De Kennemer Duincampings, waaronder camping Geversduin en camping 
Bakkum zullen geen uilen- en roofvogelshows meer organiseren. Dat is de 
uitkomst van het overleg dat namens de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland en de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin 
(RNKD) is gevoerd met de Kennemer Duincampings.  
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In een campinggastenoverleg in april heeft Henk van der Leest de 
argumenten tegen het organiseren van uilen- en roofvogelshows uiteen 
gezet en toegelicht. Het overgrote deel van de campinggasten toonde 
begrip voor ons standpunt. Ook is er een gezamenlijk persbericht 
uitgestuurd dat in diverse kranten en op diverse websites is gepubliceerd. 
De RNKD heeft ook bij de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen 
Noord-Holland) ons standpunt over het houden van roofvogelshows naar 
voren gebracht. We hopen dat dit zal worden overgenomen. Hier zal in 
november over worden beslist. 
Ondertussen heeft Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met de 
WRN, STONE, Kerkuilwerkgroep Nederland en Slechtvalkwerkgroep 
Nederland een rapport gepubliceerd in de lijn van het standpunt van de 
Roofvogelwerkgroep. 
De vele bosbranden die 
in 2009 en 2010 met 
name in het noordelijk 
deel woedden hebben 
waarschijnlijk ook 
invloed gehad op de 
roofvogels. Een 
buizerdnest dat al jaren 
gebruikt werd 
verbrandde en twee 
territoria van de Havik 
werden verlaten. 

De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland 
bekostigde de aanschaf 
van nieuwe klimspullen, 
waarvoor dank. Ook 
werd een nieuwe, 
draadloze, kleurenca-
mera aangeschaft, voor 
nestcontrole op eieren 
en jongen. Hieraan 
betaalden de meeste 
leden van de RNKD 
mee.
    Wespendief                        Tekening: Kees Keijzer 
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Over huis, tuin en twijfelgevallen                                                                                  

 Hans Kuperus 
 
In navolging van Huub Huneker kan ik natuurlijk niet achterblijven iets te 
gaan vertellen over de soorten die ik rondom het huis en in de tuin heb 
waargenomen. In tegenstelling tot mijn grote collega concurrent tuin-
waarnemer, maak ik wel degelijk verschil tussen soorten die ik in de tuin 
en vanuit de tuin op een lijst kan bijschrijven. Dat is niet zo gemakkelijk als 
het lijkt. Wat te denken van een Boomvalk die onder nokhoogte door de 
tuin scheurt? Het beest is niet gaan zitten maar toch heeft ie MIJN 
territorium  geschonden. Of over de Keep die in een boom in de tuin van 
de buren zit op een tak die boven mijn grondgebied hangt!!! Niet mijn tak 
maar wel mijn tuin dus. Uiteraard zijn er ( gelukkig ) belangrijkere zaken op 
deze wereld .… toch moeten we maar eens nadenken over internationale 
gedragsregels voor dit fenomeen! En over gedrag gesproken … ook ik ben 
veel in de tuin bezig en altijd is de kijker binnen handbereik. Vooral  in de 
nazomer eten we veel buiten en natuurlijk komt er dan juist veel langs. 
Vaak zijn het meeuwen die te keer gaan en het aantal keren dat ik van de 
tafel ben opgesprongen om naar een stip in de blauwe hemel te kijken is  
al lang niet meer te tellen. 
Overigens ……. dat is toch wel een probleem met kleine kinderen; ze 
mogen zelf van tafel als ze hun bord leeg hebben en Pa spurt naar buiten 
als ie ze ziet vliegen!  Gelukkig weten ze nu beter en is dit gedrag  
geaccepteerd ……… ”het zal wel weer een Buizerd zijn !”. Zelf woon ik in 
een vrij groene omgeving met aan de overkant een oud schooltje 
(tegenwoordig tafeltennisgebouw) waar omheen wat hogere bomen staan 
die toch wel veel vogels trekken. In de eigen tuin staat het vol met Vlier, 
Lijsterbes, Meidoorns  en uiteraard wat Elzen. Bovendien heb ik een “bos” 
geplant waar van alles en nog wat mag groeien. Hier zitten bijna altijd wel 
vogels in. 
 
In Avifaunistische volgorde behandel ik hier de leukste soorten die ik vanuit 
de tuin heb waargenomen; dat zijn er nu (17-8-10) 115 soorten waarvan  
41 echt in de tuin, dus zonder Boomvalk en Keep ! Om niet meteen de 
hele Winterkoning te vullen beperk ik mij tot de leukere soorten. Alhoewel 
door mij een logboek wordt bijgehouden laat ik de data achterwege.  
Voor het verslag is dit in de meeste gevallen niet noodzakelijk. 
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Grote Zilverreiger 2 ex. Richting polder vliegend tegen een 
onweerslucht met de zon van achteren, mooier  
kan het werkelijk niet. 

Ooievaar enkel waarnemingen. 
Lepelaar                   regelmatig, grootste groep ongeveer 20 ex. 
Wilde Zwaan                    10 naar W, slechts eenmaal gezien toen ik met 

hevige rugpijn in bed lag met het raam open  
zodat ik ze hoorde overkomen en ook zag in het  
beetje blauw wat ik zonder te bewegen kon zien. 

Nijlgans              reken ik niet mee! 
Rietgans en natuurlijk de gewone soorten
          
Roofvogels in het algemeen komen in het voor- en najaar heel veel langs 
en uiteraard zijn er betere plekken om deze waar te nemen dan je 
achtertuin. Toch loont het de moeite om met de juiste weersomstandig-
heden, een tijdje de blauwe lucht of, nog beter, een lucht met die mooie 
bloemkoolwolken, af te speuren. Het is verrassend wat er zoal langskomt 
al vliegt het soms  echt vreselijk hoog. Zelf heb ik dagen meegemaakt dat 
er in een paar uur tijd soms  20 “grote”roofvogels langskomen. Het is 
natuurlijk niet zo dat mijn tuin in één adem genoemd gaat worden met 
Falsterbo en de Bosporus maar ja ……. je moet er veel meer voor doen 
om daar  te komen.  
 
Buizerd  zeer regelmatig overkomend, in de trektijd vaak 

zeer hoog en dan ook vaak in kleinere groepen. 
Ook baltsend vanuit de tuin gezien. 

Ruigpootbuizerd              de eerste kwam langs toen ik voor de eerste keer  
de tuin instapte van onze net gekochte woning.  
Een leuke soort om mee te beginnen, later die 
dag ook nog een Rouwmantel (vlinder). 

Wespendief                     regelmatig waargenomen. 
Havik                            vrijwel iedere maand een paar keer. 
Sperwer                           zeer regelmatig, ook in de tuin met prooi gezien. 
Rode Wouw    zeer hoog naar noord op Koninginnedag 2001. 
Visarend                      slechts éénmaal  naar noord gezien. 
Bruine Kiekendief        vooral in Augustus regelmatig doorkomend. 
Grauwe Kiekendief     28-04-2000 een vr. ex naar noord, laag over de 

huizen. Opgemerkt door alarmerende meeuwen. 
Slechtvalk         de laatste jaren regelmatig gezien, soms 2  

tegelijk hoog rondzwevend. 
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Boomvalk          de laatste jaren steeds minder. 
Torenvalk       regelmatig langskomend. 
Smelleken    een ex. Dit jaar voor het eerst. 
Dwergarend       21-05-05. Hoog over de tuin naar zuid. Deze  

periode zijn er in heel Nederland aardig wat  
waarnemingen van deze soort. 

Steltlopers     uiteraard komen in de trekperiode steltlopers  
overal voor en ook over de tuin kan  je dan  
trekgroepjes verwachten. De meeste “normale” 
soorten staan dan ook wel op de lijst zoals Zilver- 
en Goudplevier, Watersnip, beide Wulpensoorten  
Oeverloper, Witgatje, Bosruiter, Groenpootruiter. 

Morinelplevier deze vloog over  op 03-09-05 en merkte ik op  
door het kenmerkende roepje. Dit gebeurde om  
23.00 na een barbecue. 

Houtsnip       deze winter in de tuin en enkele langsvliegend.  
Visdief     regelmatig overkomend, vaak met voer. 
Koekoek  enkele malen overvliegend maar ook gehoord. 
Bosuil                   in een stille nacht horen roepen vanaf het  

toenmalige bos rond de kerk. 
Groene  Specht  samen met de Grote Bonte Specht zo af en toe,  

de laatste vaker en ook wel in de tuin gehad.                     
Veldleeuwerik       Voor mijn idee vroeger wat vaker dan
 tegenwoordig. 
Boomleeuwerik     diverse groepjes over de tuin, vooral tijdens de 

najaarstrek. 
Huiszwaluw         regelmatig, vooral in Augustus gedurende de  

avond grote groepen boven in de omgeving. 
Grote Gele kwikstaart  in sommige jaren zie je deze soort regelmatig in  

het dorp en met enige regelmaat hoor of zie ik ze 
langskomen. Eénmaal op het schuurdak gezien  

                                         bij een plas water. De beide andere kwikstaarten  
komen regelmatig langs tijdens de trek. Dit geldt  
ook voor Graspieper en in mindere mate ook v 
voor de Boompieper. 

Pestvogel  vooral tijdens invasies zijn er vaak groepjes te  
zien in het dorp en het is dan niet vreemd als je 
ze af en toe over de tuin ziet of hoort vliegen. 

Roek       slechts enkele malen gezien. 
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Bosrietzanger  eind Mei 99 een ex. gedurende enkele uren in de  
tuin, ook zingend gehoord. 

Tuinfluiter uiteraard niet in mijn tuin fluitend maar wel aan  
de overkant van de weg. 

Spotvogel ooit ‘s ochtends vroeg in het voorjaar vanuit mijn  
bed horen zingen. Verdween al zingend via 
tuinen naar het noorden. 

Zwartkop algemene doortrekker in het voorjaar. Er zijn ook 
winters waarin ik ze regelmatig in de tuin heb

 gedurende de wintermaanden. Dit jaar de eerste 
op 01-01-2010. 

Braamsluiper, Tjiftjaf, Fitis. In voor- en najaar regelmatig te zien. Tjiftjaf ook 
wel midden in de winter. 

Goudhaan regelmatige wintergast  
Vuurgoudhaan minder vaak dan de Goudhaan, toch af en toe in  

de tuin. Eind ‘99 een week lang paartje in de tuin. 
Gekraagde Roodstaart een ex. in de tuin op 8-9-03. 
Nachtegaal dit jaar op 20 April voor het eerst in de tuin en  

Hoe !!! ’’s ochtends hoorde ik het beest zingen in  
de bosjes rondom het schooltje bij mij aan de  
overkant. Een moment later kwam ie ook in de  
tuin zingen, slechts enkele seconden. Toen ik uit 
mijn werk kwam zag ik het beest weer in de heg. 
Toen we  later naar het journaal keken zat het 
beest voluit te zingen in een dichte zuurbes, 
vlakbij het zijraam. Wat mij betreft de beloning 
voor jarenlang biologisch tuinbeheer!   

Grote Lijster enkele ex. langs vliegend in de loop der jaren. 
Beflijster ooit een ex. in de bomen rond het schooltje, luid  

roepend (22-04-07). Het is niet een soort die je in  
de tuin zou verwachten …… toch gebeurde dat 
dit najaar. Tijdens het avondeten een 1kj 
mannetje in de lijsterbes in de achtertuin. Hij 
verbleef hier slechts enkele minuten, net lang 
genoeg om de verrekijker tevoorschijn te halen.  

Kramsvogel heel veel in het najaar langstrekkend, soms in de 
tuin. 

Zwarte Mees dit is wat de mezen betreft de leukste soort maar  
komt alleen in de tuin als er een invasie vanuit 
het noorden is. Jarenlang niet meer in de tuin  
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gezien. Vroeger met enige regelmaat aanwezig. 
Staartmees eigenlijk ook een hele leuke soort die gelukkig  

veel vaker aanwezig is. 
Boomkruiper regelmatig in de tuin, vaak langs de stam van 

een Els voor het raam. 
Appelvink op 13-7-97 vlogen 3 ex. recht over de tuin naar 

Z. om ongeveer 20.00. Dit herhaalde zich van 19 
tot en met 24 Juli iedere avond en ook op 29 Juli. 

 Later nog een ex. op 10 -11-02. 
Barmsijs    vooral in de wintermaanden regelmatig in de tuin  

en dan op de Elzeproppen. Zowel kleine als 
grote Barmsijs, vaak in kleine groepjes. Enkele  
winters geleden (2001) zat er een groepje in de  
tuin die allen waren geringd. Vaak zitten hier dan  
ook gewone Sijsjes tussen. 

Kruisbek   diverse malen over horen vliegen. 
Rietgors éénmaal  gehoord tijdens de najaarstrek. 
Sneeuwgors op 13-11 05 hoorde ik het Sneeuwgorzengeluid.  

Ze vlogen erg hoog, toch zag ik ze uiteindelijk  
naar O vliegen, richting Oosterweide: 3 ex. 

 
Zoals U ziet, ook in en vanuit de tuin is het goed vogelen al levert de 
aanwezigheid in de duinen uiteraard veel meer op. Toch is het verrassend 
wat er zoal langskomt. Dit kan het gehele jaar door gebeuren maar in de 
trektijd is de kans aanzienlijk groter op wat minder gewone soorten. Het 
helpt natuurlijk wel hoe de tuin is gelegen; tussen flats is het uitzicht 
behoorlijk beperkt. Verder is een beetje privacy wel prettig, het wordt niet 
door iedereen op prijs gesteld als er constant met een kijker wordt rond 
gegluurd. Toch blijft het een heerlijke bezigheid, zo lekker buiten zijn en 
weten dat er ieder moment iets leuks langs kan vliegen. 
 
Hierbij wens ik iedereen nog veel tuinvogelplezier en besluit met dezelfde 
woorden als Huub: 
 

Wie volgt !? 
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Onder het toeziend oog van de Kerkuil 
Marian van Leeuwen 

 
Zaterdag 11 september waren wij bij een huwelijksfeest in Waterland. En 
wel op de “Stadsboerderij” in Zuiderwoude. Dit is een biologisch veeteelt 
bedrijf waar de koeien nog trots hun hoorns mogen dragen! Al generaties 
lang is op dit bedrijf geboerd. De huidige boer probeert met 
nevenactiviteiten het biologische hoofd boven water te houden. Zo is er 
een dagverblijf  en de kinderen zijn kind aan huis op het bedrijf. Op de 
grote deel en op het erf kan men een feest laten verzorgen. Een traiteur 
verzorgt met zo veel mogelijk biologische producten de inwendige gast.  
  
In de boerderij hangt een kerkuilenkast en daar wordt al jaren met succes 
in gebroed. Als verrassing voor het bruidspaar was een kerkuil op een balk 
in de stal gaan zitten en hij of zij bleef er zitten! Gedurende het feest 
bekeek de uil het mensengedoe onder zich. Er was geen muziek, wel het 
nodige geroezemoes en er werden liederen gezongen. De kerkuil verblikte 
of verbloosde niet en bleef rustig op z’n plaats. Zie de foto op pagina 11. 
 
Met het bruidspaar vormde de kerkuil het middelpunt van het feest! 
 
 
 
Vogelvaarttocht langs de Ven, de Vooroever en de Kreupel (vanaf 
Enkhuizen), 12 en 13 maart 2011. 

Commissie Lezingen en Excursies 
 
Wij maken u graag attent op het volgende. Op zaterdag 12 en zondag 13 
maart 2011 organiseert FOGOL twee vaarexcursies, met de MS Friesland 
(voormalige veerboot naar Terschelling), op het IJsselmeer. Men vaart 
langs de Ven, de Vooroever en vogeleiland de Kreupel. De vaartocht biedt 
veel kans op wintervogels, zoals Futen soorten, grote groepen Brilduikers 
en Zaagbekken, Meerkoeten, Kuifeenden en Toppers (vorig jaar zag men 
8000 Toppers). Tijdens de tocht worden lezingen gegeven door mensen 
van Vogelbescherming over ontwikkelingen in het IJsselmeer. Er zijn 
vogelkenners aan boord om de vogels te benoemen. Inschepen vanaf 9.30 
uur, vertrek 10.30 uur, afmeren om 15.30 uur. De kosten zijn € 22,- per 
persoon. Zeer aanbevelenswaardig! Voor meer info, en aanmelding, kunt u 
terecht op www.fogol.nl . Ook kunt u 06-30021816 bellen. 
 

http://www.fogol.nl/
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Hoe bijzonder kan het zijn.. 
 Cees Baart  

 
In het weekend van 26 en 27 juni 2010 hebben wij onze natuurtuin 
opengesteld voor bezoek. Echter, voorafgaande aan dit weekeinde wilde ik 
nog wel de poel schonen door de overtollige waterplanten te verwijderen. 
Door namelijk open plekken in de poel te maken kan je de kikkers en de 
rietvoorns beter zien. Daarnaast nodigen die open plekken op hun beurt de 
ijsvogel meer uit om een bezoek aan de poel te brengen. En wat zou het 
leuk zijn wanneer de ijsvogel uitgerekend tijdens het open tuinweekeinde 
ook van de partij zou zijn… 
Voordat ik verder over het weekeinde schrijf zal ik eerst nog iets over de 
inrichting van de natuurtuin vertellen. Je kunt per slot van rekening wel 
willen dat de ijsvogel komt, maar dan moet je hier wel de voorwaarden 
voor scheppen. Ik heb bij de aanleg het idee gehad om de natuur van de 
binnenduinrand te benaderen. Vandaar dat de beplanting hierop gericht is 
en de ontstane flora er als zodanig uitziet. Er is een grote poel gegraven. 
En omdat de ijsvogel de afgelopen vijf jaar een regelmatige bezoeker is 
geweest, hebben we drie jaar geleden in de poel een ijsvogelwand 
gemaakt. Hier tegenover bouwde ik later een kleine kijkhut. Tot slot 
creëerde ik dit voorjaar nog een insectenhotel. Al met al zijn er zo 
verschillende voorzieningen voor de ‘bezoekers’ van de natuurtuin, die 
vervolgens wel of niet benut kunnen worden. Het is gelukkig aan de natuur 
zelf om dit te bepalen. Zo ook is het met ‘onze’ ijsvogel. Net als onze leden 
van de IJsvogelwerkgroep hopen we op de terugkeer van deze 
schitterende blauwe parel. We weten echter allemaal dat de twee voorbije 
winters aan de ijsvogelpopulatie geen goed hebben gedaan. Daarom 
bedachten we om voor dit open tuinweekeinde een kartonnen exemplaar 
van een bouwplaat aan een dun lang stokje in de ijsvogelwand te steken. 
Nou, dit leverde in ieder geval op zaterdag de nodige leuke reacties op. 
Maar wat schetste onze verbazing? Zondagmorgen was de ijsvogel wel 
degelijk in levende lijve present! En hoe! Verschillende bezoekers hebben 
hem vanuit de vogelkijkhut kunnen bewonderen terwijl hij vanaf een 
overhangende tak aan het vissen was. En alsof dat niet genoeg was, ging 
hij ook nog verschillende keren heerlijk in de schaduw zitten op het takje 
met … de kartonnen ijsvogel! Met andere woorden: er vielen twee ijsvogels 
te bewonderen. Hoe bestaat het. Dit kun je niet verzinnen. Dat de ijsvogel 
nou uitgerekend het takje van het kartonnen exemplaar zou kiezen. 
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‘Onze’ ijsvogel van het weekeinde is een jong beest. Het blauw is iets 
doffer, het oranje iets bruiner, de witte punt aan het uiteinde van de snavel 
en de poten zijn donker i.p.v. de rode poten van volwassen ijsvogels. Nu 
weten wij, dat er hemelsbreed op zo’n 2  kilometer afstand sprake is 
geweest van een broedgeval van de ijsvogel. Dit jong is kennelijk vast 
gestart met het verkennen van zijn omgeving. Wij hopen natuurlijk dat hij 
volgend jaar onze natuurtuin als territorium gaat kiezen. Afgelopen zondag 
4 juli was hij opnieuw de hele dag bij de poel te zien. De ‘nepper’ is 
intussen weggehaald …… 
 

 
 

IJsvogel                                                                        Foto: Cees Baart 
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Weekendexcursie Vlieland, 1/3 oktober 2010 
 
Verslag 1e dag  

Rene Mastwijk 
 
Om  08:45 vertrokken 10 VWGMK-vogelaars en 2 fietsen in een dikke mist 
vanuit Harlingen naar Vlieland. Na 1½ uur varen en een paar Eidereenden 
liepen we de haven van Vlieland binnen. Daar werden we verwelkomd 
door wat Rosse Grutto’s op een slibplaat, of waren het toch gewone? Het 
blijft lastig. De fietsverhuur had gelukkig nog 8 fietsen staan en na 5 
minuten werd de uitvalsbasis voor het weekeind bereikt. Na ons te hebben 
geïnstalleerd kon worden begonnen met het doel van de trip: vogelen. De 
Kroonspolders werden gekozen als 1e vogelplek en de fietsen werden 
bestegen. Maar ja, probeer maar eens met een groep vogelaars in een 
keer van A naar B te fietsen, da ga nie lukken nie … Dus na 500 meter 
stonden we al in een rij volkstuintjes te gluren. Roodborst, Heggenmus, 
Fitis, Zwarte Roodstaart en Sijsjes op de zaadaren van een teunisbloem. 
Zo wil ik ook wel een volkstuin. Het tegenoverliggende weiland gaf 
Rotganzen, Graspiepers en de eerste Tapuiten, Zanglijsters en Witte 
Kwikstaarten. Van die soorten zouden we er nog heel wat zien dit 
weekeind. Heel leuk waren de twee Strandleeuweriken. Voor een aantal 
van ons  een nieuwe soort.  
Na een uurtje werd de poging de Kroonspolders te bereiken hervat. 
Onderweg werden alle landjes nauwgezet afgespeurd, wat nog meer 
Tapuiten, Zanglijsters en Witte Kwikstaarten opleverde maar ook Grote 
Lijsters en een Gekraagde Roodstaart. Onderweg stond een Buizerd zo 
mooi te bidden dat zelfs de paus goedkeurend geknikt zou hebben. 
Moeizaam vorderend liepen we tegen een van de prettigste waarnemingen 
van de dag aan: appeltaart met warme cranberrysaus en slagroom. 
En hiermee waren ook de Kroonspolders bereikt. Daar werden we 
verwend met een laagoverkomende Visarend die lang in de scopen kon 
worden gevolgd, verschillende Sperwers, Havik, Boomvalk en Blauwe 
Kiekendief. Een medevogelaar attendeerde ons op een groepje Grauwe 
Vliegenvangers. Wat late Boerenzwaluwen vlogen laag over. Maar de 
middag begon al op te schieten dus terug naar het begin van de polders 
waar een dijk een eind het wad insteekt. Onderweg joeg een Smelleken 
wat lijsterachtigen de stuipen op het lijf, gadegeslagen door een groepje 
Brandganzen. Een soort die Castricummers weinig doet maar als je uit 
Limburg komt ben je er blij mee. Op de dijk kon prachtig over het wad 
worden gekeken dat gul bespikkeld was met Bonte Strandlopers, Berg-
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eenden en Wulpen. Twee Slechtvalken deden vergeefse moeite daar een 
maaltje uit te pikken. In de polders zelf zaten de eerste groepen Smienten 
van deze winter al te fluiten. Door het tegenlicht waren de meeste eenden 
onherkenbaar maar een rij van 10-tallen Lepelaars pik je er altijd wel uit. 
Een Bruine Kiekendief zwenkte over de duintjes. Laat in de middag werd 
de reis van B naar A aangevangen die een stuk sneller verliep dan die van 
A naar B. Na het avondeten voegden nog  4 vogelaars en 4 fietsen zich bij 
de groep. Hiermee waren we kompleet. ’s Nachts huilde de wind om het 
hotel en kletterde de regen tegen de ramen. Maar de vrijdag was 
fantastisch geweest en die pakte niemand ons meer af.  
 
Verslag 2e dag  

Jan Zweeris 
 
De dag begon met harde wind en regen. Dat voorspelde niet veel goeds. 
Na het ontbijt werd het droog en de wind ging wat liggen. Dus erop uit. 
Vanaf de dijk achter ons hotelletje konden we de kweldervogels aan het 
ontbijt zien. Veel Wulpen boorden hun lange, kromme snavel diep in de 
modder. Als ze die er weer uit trokken bungelde er van alles aan, dat snel 
naar binnen gewerkt werd. Eidereenden dobberden op het water. Ook 
Regenwulpen, de kleinere broer/zus, Tureluurs, Bontbekplevieren en 
Scholeksters waren aan de maaltijd. En niet te vergeten, veel Bergeenden. 
Enkele Zilverplevieren, een enkele Steenloper en een Groenpootruiter 
scharrelden daar tussendoor. Allemaal wat kleurlozer dan in de broedtijd 
en daardoor wat moeilijker te herkennen, soms. 
Van de dijk naar het weidegebied en de roodgekleurde oude hoge kwelder. 
Dat rood en geel hoofdzakelijk van de Zeekraal. Maar daartussen andere 
zoutminnende planten zoals Zeemelde vol zaden, die gegeten werden 
door groepen Kepen, die even opvlogen en dan weer verdwenen tussen 
de planten. Net genoeg om ze te kunnen spotten in hun oranje outfit. Op 
het kaalgegraasde weiland met paarden zagen we 4 Veldleeuweriken rond 
scharrelen. Een paar Scholeksters waren aan het badderen, met veel 
gespetter, in een oude kweldergeul. Ook Graspiepers en een enkele 
Tapuit liepen tussen de paardenhopen.. 
Daarna naar een bosgebied. Zwervend door het “Eureka” bos, op zoek 
naar de Bergfluiter. Die moest daar ergens zitten, volgens een groepje 
jonge vogelaars. Wij konden hem niet vinden. Toen we stonden te kijken 
naar een druk hamerende Grote Bonte Specht, druk bezig in zijn “smidse”, 
was er in de vlakbij gelegen straat een grote drukte van hollende mensen. 
Wat was er aan de hand? We liepen naar de straat en zagen bijna 
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honderd mensen, voornamelijk jongelui, met kijkers en telescopen in de 
weer. “De Bergfluiter!” Enkelen van ons deden ook nog een poging in de 
menigte door te dringen om een glimp van het beestje op te vangen. 
Daarna liepen we het bos weer in. Net zagen we de “Bonte” nog een 
nieuwe dennenkegel “plukken” en die aan een steeltje vasthoudend, weer 
in de smidse klemmen. De oude had hij er uitgegooid. En toen begon hij 
weer verwoed te hakken. In de buurt zagen we nog 2 Roodborsten, een 
Bonte Vliegenvanger en 3 rondvliegende Boerenzwaluwen. 
Onderweg naar Lange Paal, een kampeerterrein, zagen we in bosjes met 
nog bloeiende Gaspeldoorns: Sijsjes, Koolmezen, Huismussen en Vinken. 
In het bos rondom het kampeerterrein zagen we een Boomkruiper omhoog 
kruipen. Omlaag kan hij niet, zoals de Boomklever. Zanglijsters, een 
Winterkoninkje, Goudhaantje en Zwartkop lieten zich maar kort bekijken. 
Schuw. Een Boomvalk zagen we een Libel vangen. Groepjes Spreeuwen 
verplaatsten zich van de ene naar de andere eetplek. Langs een weiland 
fietsend zagen we op een draad van een hek een Gekraagde Roodstaart  
en een Zwartkopvrouwtje met haar bruine hoedje. 
Bij en in de Kroon’s polders was weer heel wat te genieten. Een Rosse 
Franjepoot zwom rustig rond in een inham van één van de poldermeren, 
druk om zich heen pikkend naar mugjes. De grootte van een Bonte 
Strandloper. Heel tam. In een zwart, lichtgrijs en wit verenkleed. 
 
 

 
                                                                                    

Rosse Franjepoot                                                              Foto: Jan van Leeuwen 
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Enorme wolken Tureluurs vlogen als een wervelwind vlak over onze 
wandeldijk van de meren naar de kwelder. Een indrukwekkend gezicht en 
zoveel ! Onrust onder de steltlopers van het wad. Een vrouwtje Blauwe 
Kiekendief, op zoek naar prooi. Prachtig te volgen door de telescoop. Haar 
wiebelende vlucht, omhoog, omlaag, half kerend en weer verder. Zon in de 
rug. De bruine kleuren lichtten er kleurrijk in op. Een Sperwer zorgde ook 
voor opvliegers. Wat er ook veel rondfladderden waren Atalanta’s, ook op 
trek naar het zuiden. Hun gitzwart, oranje kleur stak mooi af tegen het 
groen van de planten. Nog meer kleur. Een mannetjes Fazant kwam 
tevoorschijn uit de bosjes op de dijk. En vluchtte weer gauw weg toen hij 
ons aan zag komen. Ook de kleur van lila Zeepkruid, paarsblauwe 
Vlierbessen en Duindoorns met oranje bessen vol vitamine C. Vooral de 
Zanglijsters lusten daar wel pap van.  
Onze dijk lag tussen 4 poldermeren aan de westelijke kant en een hoge 
kwelder aan de oostelijke kant. De laatste was nu prachtig rood en geel 
met bos aan de horizon, dat halverwege overging in kwelder, dijk en wad. 
Aalscholvers, een Smelleken, Tureluurs, Buizerds en onze Blauwe Kiek 
vlogen daar rond. Een Slechtvalk zat als een standbeeld op een paaltje. 
Aan de wadkant zat een jonge, niet erg gezonde, Jan van Gent. Veel 
Bergeenden, meeuwensoorten, Bonte Strandlopers, Wulpen waren daar 
ook weer te zien. Toen we terug liepen zagen we in de Kroon’s Polders 
sloot Wintertalingen met de grote groene komma op hun kop, een 
Waterhoen en een vrouwtje Rietgors tot slot. Ook hoorden we Smienten. 
Fietsen pakken en op naar het diner. Op de terugweg zagen we een groep 
Vliegenzwammen aan de voet van een duinhelling met dennen. Ook 
bewonderden we daar dotten Rendiermos met karmijnrode sporengiën aan 
de bekerranden. En prachtige Russula’s in allerlei kleuren. 
Een prachtdag vol natuurgenot. 
 

Verslag 3e - toevoeging van Huub Huneker 
 
Camping Stortemelk aan de oostpunt van Vlieland. De essentie van dit 
weekend, deze dag en de vogeltrek, zat ‘m wat mij betreft hier in drie 
Vlierstruiken die rondom in de Duindoorns stonden. Van een op de 
camping rondstruinende vogelaar/soortenjager hoorden we dat in 
genoemd struweel die ochtend een Sperwergrasmus was gezien en van 
dichtbij mooi was gefotografeerd. Uitgebreid hebben wij op een afstand 
van 50 meter in genoemde struiken staan kijken. Om een Sperwergrasmus 
goed te zien te krijgen, moet je geduld hebben of geluk hebben. Geluk in 
de vorm van het feit dat ie aan de buitenkant van de struik bijvoorbeeld 
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even in het zonnetje gaat zitten rusten. In ons geval kwam het neer op veel 
geduld opbrengen, want wat een gluiperd is zo’n grasmus toch! Een door 
mij gebruikte zoekmethode is deze: statief uit op stahoogte, daar de 
telescoop op geschroefd en haaks daarop leg ik mijn kijker en speur 
intensief de struiken af van links naar rechts en vice versa. Dit kun op deze 
manier lang volhouden zonder vermoeid te raken of kramp te krijgen. 
Ontdek ik iets dan haal ik snel de kijker van de telescoop af en mik de 
telescoop op de plek waar ik iets ontdekt heb. Over het algemeen werkt 
dat heel goed. Maar gedurende onze aanwezigheid van anderhalf uur met 
deze Sperwergrasmus lukte dat niet. Drie korte maar redelijk goede flarden 
met de verrekijker leverde een soort bouwpakket van deze grasmus op. In 
de telescoop heb ik hem niet kunnen vatten. Dat is meer een kwestie van 
geluk (kleine beeldhoek). Meerdere keren zat een Zwartkop doodstil in de 
zon. De ene keer een volwassen mannetje (zwarte kruin) of een jong 
mannetje/vrouwtje of een adult vrouwtje (bruine kruin). Het interessante in 
de struiken was het komen en gaan van met name op doortrek zijnde 
Zanglijsters en een enkele Koperwiek. Rusteloos gedrag. Eén, twee, drie 
exemplaren vielen in, waren even niet te zien, kwamen even later weer 
tevoorschijn en deden zich schrokkerig tegoed aan de duindoornbessen. 
Soms zag je één of twee doodstil zitten in de Vlier. Dan vlogen er weer een 
paar uit en weg, en vielen weer een paar andere in. Van links naar rechts 
schoten Zanglijsters in en uit of vielen van boven in. Twee Heggenmussen 
riepen en lieten zich makkelijk zien. Zij wel!  Roodborsten (bijna overal 
aanwezig op het eiland) bewogen zich ook in en rond de Vlieren. Dan weer 
een paar Vinken en een enkele Keep. Twaalf Sijzen landden even en 
gingen weer. Vier IJsgorzen en vijftien Holenduiven vlogen over; zij 
kwamen hier net boven Vlieland aan. Twee Tapuiten en drie Huismussen 
foerageerden vlakbij .. En steeds vogelaars. Zij omsingelden de vlier- en 
duindoornstruiken met kijkers en telelenzen. Het is de onrust die er heerst, 
zowel onder de vogels als de vogelaars. Overal bewegen en bevinden zich 
vogels. Overal gebeurt wel wat. 
Aan de rand van een voetbalveld in het bos aan de noordoostkant van het 
dorp hebben we heel kort een Klapekster gezien. Aan de rand van het bos, 
grenzend aan een achtertuin, foerageerden rond een met bloeiende klimop 
begroeide boom, twee Tjiftjaffen en een Bladkoning. Het gonsde van de 
insecten op de klimopbloemen, voornamelijk bijen. Het leuke was dat de 
Bladkoning steeds eenzelfde tak van een Esdoorn gebruikte als vaste 
basis om vanuit te foerageren. Daar de telescoop op gericht hebbende kon 
je dit kleine vogeltje steeds aardig zien. Ongedurig en snel was ie wel. 
Roepen deed ie veel en die roep komt veel overeen met die van een 
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Zwarte Mees. Een Grauwe Vliegenvanger bevond zich hier ook, zat af en 
toe in het zonnetje en ving plotseling in volle vlucht een Atalanta (vlinder). 
Spectaculair beeld. 
We zochten naar vogels rond de uiterst oostelijke bebouwing (bedrijven 
terrein) en vonden daar een Gekraagde Roodstaart, wat Graspiepers en 
meerdere Sijzen. Veel Sijzen dit weekend, over het hele eiland. En het 
leuke was dat ze van heel dichtbij te bekijken waren op de vruchten-
stengels van de vele Teunisbloemen. Behendig pikten ze met hun scherp 
gepunte kegelsnavels de kleine zaden uit de rijpe zaaddozen. Op het door 
paarden zeer kort begraasde gras aan de ZW-kant van het dorp liepen 20 
Rotganzen en 2 Tapuiten. 
Het bezoek aan Vlieland liep ten einde. Overal op het eiland vogels op 
trek. Zo gaaf! Op één plek na: in monotone dennenbossen met 
Amerikaanse Vogelkers als ondergroei moet je niet zijn. Daar is helemaal 
niets te vinden. Vermijdt die! Op een gazonnetje van 20 m2  bij een woning 
in de Dorpstraat foerageerden 6 Zanglijsters, in een zijstraat wat Vinken, 
op een hekje een Roodborst en boven ons Sijzen. 
Tot een volgende keer. Dat zeker !! 
 
 

Dagexcursie Lauwersmeer, 21 augustus 2010 
Jan Zweeris 

 
Om even over zessen reden we in 2 auto’s met 8 vroege vogelaars richting 
Heerhugowaard om Joke Huijser, onze fotografe, op te halen. Drie uur 
later waren we op de bodem van de vroegere Lauwerszee. Nu bedekt met 
weiland, bos, wegen, akkerland, sloten, poelen, modder en zandbanken. In 
het centrale deel een groot meer dat aan de Waddenkust afgesloten wordt 
door een dam. In en bij al die gebieden had Hans vogelkijkplekken 
uitgezocht, tijdens een eerder bezoek. 
We werden verwelkomd door luid snaterende groepen overvliegende 
Brand- en Grauwe Ganzen, die in een weiland vlak bij ons neerstreken. In 
een poel daarlangs zwommen Wilde-, Krak- en Slob-eenden rond in hun 
eenkleurig eclipskleed. Ook Aalscholvers in V formatie vlogen over. Bij het 
Jaap Deens gat was wat meer te beleven. Een Bruine Kiekendief, V- 
zwevend, was op zoek naar het ontbijt. Kemphanen, zonder kraag, maar 
nog aardig op kleur, waren ook al hongerig. Vooral de juvenielen zagen er 
prachtig uit met hun donker roestbruine hals en kop. In de berm langs het 
pad naar de hut stonden duizenden bloeiende Parnassia’s als een crème 
kleurig, lang lint. Een zeldzaam gezicht. 
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Er waren trouwens nog meer zeldzame planten te bewonderen zoals 
Gewone Ogentroost met bloemen als kleine orchideeën, paars rood 
Knoopkruid enz. Onze fotografen konden mooie opnames maken. In de 
lucht was ook weer het een en ander te genieten: Een zwijgende Koekoek, 
sierlijk landende Lepelaars en wel 50 zuidwaarts vliegende Oever-
zwaluwen. Trouwens de andere soortgenoten vertoonden zich ook door 
het hele gebied. Zelfs Gierzwaluwen. Op een andere plek zagen we Gele  
en Witte kwikstaarten druk rondfladderen op zoek naar iets eetbaars.Later 
zagen we ook nog flinke aantallen opvliegen tussen grazende Koniks-
paarden. Graspiepers, Rietgorzen, Vinken en Mussen waren ook in de 
buurt aan het foerageren. Zelfs nog een Roodborsttapuit.Torenvalk en 
Buizerd waren op hun eigen manier op zoek naar die kleintjes, een muis of 
een kadavertje. 
De laatste twee plekken die we bezochten waren bekende “spotplekken”. 
Tientallen kijkers liepen daar rond. Er was zelfs een busje met een groep 
belangstellenden. De Ezumakeeg was ook een ideale plek met poelen en 
modder/zandbanken voor Steltlopers, Sterns, Meeuwen, Plevieren en 
Ruiters. We konden ze goed bekijken: de Oeverloper met zijn witte komma 
bij de vleugelbocht, de Witgat al wippend met kop en staart. Ook de 
Tureluurs liepen er driftig rond, naast de wat rustiger Wulpen. De Bosruiter 
was nog in zomerkleed, dat er nog als nieuw uitzag. De Groenpootruiter 
stapte op zijn/haar groene, lange stelten elegant rond. 
In sommige vogelhutten stonden we als haring in een ton. Vanuit een 
dergelijke hut zag ik nog net door mijn telescoop een Grauwe Franjepoot, 
druk in de weer om insecten op het water te vangen. Een kleine witte vogel 
met een grijze oogstreep en zwart grijze rug in winterkleed. Op weg naar 
Afrika na de broedtijd in het toendragebied. Bij de Franjepoten (poten met 
leerachtige lobben) zijn de rollen tussen de sexen omgekeerd. Het ♀ is 
groter, fraaier gekleurd, mooier van stemgeluid dan het ♂. Zij speelt de 
hoofdrol bij paring en verdediging van het nestterritorium. Hij neemt het 
broeden en de verzorging van de jongen op zich. 
Op de bank bij die poel zaten ook nog 3 Reuzensterns met hun grote, 
massieve rode snavel aan hun grote witte kop met zwarte kap. Een 
Sperwer en later een Buizerd en een Bruine Kiekendief zorgden voor wat 
onrust, waardoor de hele meute op de wieken ging. Op een andere plek 
zou een Morinelplevier zitten. Zou! Wij daarheen gelopen. Dus niet. Wel 
Wintertalingen in eclipskleed en Baardmannetjes. Teruglopend zagen we 
nog een Boomvalk door de telescoop van een enthousiaste dame. Ver 
weg.Net te onderscheiden. De laatste plek was weer druk bezet met 
“kijkers”. Het was net even zonnig op deze zwaar bewolkte dag, met af en 
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toe wat regendruppels. We konden daardoor de kleuren aan de gevederde 
vrienden in volle pracht zien: druk doende Bontbek- en Kleine Plevieren. 
En …. een Krombekstrandloper met lichtbruine vlekken op de borst, vlak 
vóór ons, rustig pikkend naar voedsel. Daartussendoor liepen juveniele 
Kemphanen, Watersnippen en Wintertalingen. Een Waterral vertoonde 
zich ook nog, zonder zijn biggengegil. Een paar Kleine Strandlopers liepen 
ook rustig te foerageren en lieten zich aan alle kanten bekijken. Toen we 
de eindstand opnamen, kwamen we op 67 soorten, van Mus tot Grote 
Zilverreiger. Niet gek voor een zaterdag. Op de terugweg zagen we nog 2 
vrijwel witte Buizerds op een hek zitten, spiedend naar prooi. Een Reebok 
die daar liep, was dat in ieder geval niet. De verdere terugreis verliep 
zonnig en geanimeerd, onderbroken door wat rustpauzes, bij de 
passagiers natuurlijk. Hans, bedankt voor deze excursie, namens ons 
allemaal. 
 
 
Dagexcursie Waterland en Gouwzee, 9 oktober 2010. 

Joop Zuiderwijk 
                                                                                                       
Het is voor het eerst dat de Cie. L&E  deze excursie op de kalender heeft 
gezet hetgeen zoals zal blijken een goede keuze is geweest. Even over 
half acht vertrekken we met zijn twaalven onder leiding van Huub Huneker 
richting de Zaanstreek om vervolgens via de randweg N10 het beoogde 
gebied te bereiken. Onderweg noteren we alvast de gebruikelijke en te 
verwachten waarnemingen zoals een overvliegende Blauwe Reiger, 
Kauwen, Zwarte Kraaien, groepjes Kieviten op de grond en in de lucht, een 
flinke zwerm Ganzen op afstand en een op een hek zittende Buizerd. Als 
een vuurrode bal komt de zon boven de nog licht benevelde weilanden op 
als voorbode van een stralende dag. 
Het gedeelte van Waterland dat wij gaan verkennen omvat het gebied 
tussen Monnickendam in het noorden en de randweg N10 in het zuiden. 
Aan de oostkant de Gouwzee en het Markermeer en westelijk de N247. Dit 
voor liefhebbers die dit gebied eens privé willen bezoeken wat beslist aan 
te raden is. Via het pittoreske dorpje Broek in Waterland en Monnickendam 
bereiken we ons eerste kijkpunt langs de Waterlandse Zeedijk waar we 
parkeren bij een picknick plaats. Langs de weg (binnendijks) liggen 
meerdere kolken zoals de “Binnenbraak” welke ontstaan zijn door 
dijkdoorbraken in het verleden. De plassen zijn druk bevolkt met Grauwe 
Ganzen en Kuifeenden en ook de omliggende weilanden bevatten veel 
ganzen waartussen ook meerdere Kolganzen en wel ouders met jongen. 
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Zij bevinden zich als echte gezinnetjes tussen de overige ganzen. Huub 
wijst ons erop dat bij de jongen de witte kol aan de snavel basis nog 
ontbreekt evenals de zwarte strepen op het onderlichaam, wat een 
duidelijk kenmerk is bij de oudere vogels. Al rondkijkend vliegt een groep 
Koperwieken over en een enkele Watersnip. Via een stenen trap bestijgen 
we de dijk en kijken uit over de Gouwzee. Tegen de rietkraag zit het vol 
met Meerkoeten en Kuifeenden.  
   

 
 

Kolganzen                                                                                   Foto:Joke Huijser 

 
Inmiddels staat de zon in een wolkenloze blauwe lucht maar zo langs het 
water en zeker op de dijk is het toch knap koud mede door de stevige wind 
die over de dijk ons in het gezicht blaast. Menigeen betreurt het dan ook 
zich niet wat warmer gekleed te hebben. Vandaar dat Huub terecht 
opmerkt dat je beter te warm gekleed kan zijn en dus zo nodig wat uit kunt 
trekken dan dat je kleding tekort aan hebt. Handschoenen bij je hebben 
kan ook geen kwaad. Voorwaar: een goede raad voor een volgende keer. 
We zoeken de tijdelijke beschutting van de auto’s op en verplaatsen ons 
naar de verderop beginnende dijk richting het voormalige eiland Marken 
om vandaar op zoek te gaan naar de Krooneenden - de themavogel van 
deze excursie - die daar in de Gouwzee in grote aantallen waargenomen 
kunnen worden. Al direct zien we aan de westkant duizenden Kuifeenden 
op het water dobberen en stoppen we bij een parkeerhaven. Met de in 
stelling gebrachte telescopen trachten we tussen al die Kuifeenden de 
Krooneenden te ontdekken maar aanvankelijk: niks. Totdat opeens een 
paartje uit de massa te voorschijn komt, weldra door meerderen gevolgd. 
Ook uit de rietkraag komen ze te voorschijn en het zijn er al gauw enkele 
tientallen, zowel mannetjes met hun grote oranje-bruine kop en felrode 
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snavel prachtig door de zon belicht, als vrouwtjes, kenbaar aan de lichte 
wang- en halsstreek. Het worden er steeds meer die zich uit de massa vrij 
maken. Huub telt er ruim honderddertig maar het zullen er ongetwijfeld 
meer geweest zijn tussen al die andere eenden waaronder ook 
Tafeleenden (o.a. een groep van dertig) en Wilde Eenden. Ook een tiental 
Aalscholvers; zij zitten achteraan op een rij palen. 
 

 
 

Krooneend, man                                                                    Foto:Joke Huijser 

 
Na deze geslaagde “Operatie Krooneend” rijden we weer terug naar de 
Zeedijk en langs het dorpje Zuiderwoude het “binnenland” in; het echte 
veengebied van water en land. Hollandser kan het landschap niet zijn met 
zijn zwart-witte en bruine koeien en schapen in de wei en overal groepen 
ganzen op de grond en aanvliegend om zich bij deze groepen te voegen. 
We stoppen als een groep Wulpen in beeld komt en Huub al van achter 
het stuur een Grote Zilverreiger heeft opgemerkt die op grote afstand 
tussen rollen hooi staat. We gunnen ons (eindelijk) de tijd voor een bakkie 
koffie, lekker in de zon en de luwte van de dijk en vinden ondertussen nog 
enkele in het gras verscholen Kievieten met zowaar daartussen één 
Goudplevier. We noteren een paar Knobbelzwanen en zelfs nog een 
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eenzame overvliegende Boerenzwaluw. Na enige tijd kiezen de Wulpen 
het luchtruim om niet meer terug te keren. 
We vervolgen het rondje Waterland richting Zunderdorp over smalle 
wegjes en een smal bruggetje, negeren waar dat aangegeven wordt het 
inrij-verbod en benoemen ons zelf dan tot “bestemmingsverkeer”. En route 
staan langs een sloot vijf Blauwe Reigers keurig op een rij met gelijke 
tussenafstanden in de hoop een visje te kunnen verschalken. Iedereen 
heeft zo zijn eigen stekkie. Er vliegen veel Eksters rond en ook een enkele 
Buizerd laat zich zien. Na Zunderdorp en Ransdorp, met zijn massale 16e 
eeuwse stompe toren, nemen we onze tweede koffiestop bij een plas-dras 
gebied waar helaas niet veel vogelleven te bespeuren is. Er zwemt een 
eenzame Bergeend en twee Knobbelzwanen; een Blauwe Reiger staat bij 
het riet te zonnen en een groepje Putters vliegt over. Ten zuiden van 
Ransdorp komen we op de weg langs de Uitdammerdijk met daar achter 
het Markermeer. Voorbij het Kinselmeer, de grootste kolk van het gebied in 
1570 door een dijkdoorbraak tijdens de Allerheiligenvloed ontstaan, treffen 
we weer veel Ganzen aan; onder andere een groep Brandganzen, enkele 
Smienten langs een uitgebaggerde sloot en twee Grote Zilverreigers. We 
rijden inmiddels weer noordwaarts langs de Uitdammer Die, een van de 
grotere waterlopen, voorbij Uitdam tot aan de Oosterpoel aan het einde 
van het “rondje Waterland”. Deze plas ziet werkelijk zwart met Kuifeenden. 
We staan gefascineerd te kijken alsof we nog niet genoeg van deze vogels 
gezien hebben. Onze schattingen over het aantal lopen nogal uiteen en 
variëren van tien tot vijftien duizend, voor wat het waard is. Een van onze 
dames (Wil Waardijk) presteert het om tussen deze massa nog een 
Slobeend vrouw te ontdekken. Als een Buizerd laag aan komt vliegen en 
wij verwachten dat de hele meute wel op de wieken zal gaan, gebeurt er 
echter tot onze verbazing niets. De Buizerd vliegt over de gehele lengte 
van de groep zonder dat de vogels zich hier ook maar iets van aantrekken. 
Voor ons het signaal dat de excursie ten einde is. Als bij het afscheid 
nemen nog een paartje Krooneend te voorschijn komt is het echt: eind 
goed, al goed. Met dank aan Huub onze onvolprezen excursieleider. 
 
Toevoeging Van Huub: 
Het voorkomen van Krooneenden in Nederland en ook daarbuiten heeft 
alles te maken met verbetering van de waterkwaliteit en de aanwezigheid 
daarin van kranswieren die door deze eenden gegeten worden. De 
belangrijke broedgebieden liggen in het Utrechts-Hollands-Vechtplassen 
gebied. De randmeren en de Reeuwijkse Plassen zijn ge(her)koloniseerd 
en ook daarin nemen de aantallen toe. Dit heeft tot gevolg dat de Kroon-
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eenden zich in nieuwe gebieden kunnen vestigen. Een vogelsoort waar-
mee het de laatste jaren dan ook goed gaat. Dit alles kun je lezen in de 
Atlas van de Nederlandse Broedvogels van SOVON, een boek waaruit je 
als vogelaar zo dankbaar kunt putten. Meten is weten, en SOVON is daar 
ontzettend goed in. Steunen moeten we deze club! 
   
Vogelbladen 

Rien Burger 
Fitis, nr 2, 2010 (VWG Zuid-Kennemerland) 
-Een inventarisatie van het mooie Kennemerstrand (meer ten zuiden van 
de Zuidpier) in 2009 laat zien hoe rijk het gebied is aan vogels en planten. 
Zo werden er 15 paar Tafeleenden, 1p Patrijs, 6p Waterrallen, 7p Nachte-
galen, 10p Bosrietzangers, 1p Baardman, 1p Roodmus en 1p Goudvink 
aangetroffen. Van de planten mogen genoemd worden: Parnassia, Teer 
Guichelheil en Rond Wintergroen.  
De Skor, nr 4, 2010 (VWG Texel) 
-Japanse oesters die de mosselbanken in de Waddenzee dreigen te over-
woekeren, hebben nu toch natuurlijke vijanden gekregen: Zilvermeeuwen 
laten oesters van enige hoogte op de stenen taluds van de dijken vallen 
waardoor de oesters openbarsten; Scholeksters zetten de oesters op hun 
kant in het zand en proberen dan de sluitspier door te snijden. 
Tussen Duin en Dijk, nr 3, 2010 
-Bij een onderzoek naar Zwarte Kraaien dat Fred Koning jarenlang in de 
AW-duinen heeft gehouden, kwamen frappante zaken naar boven. Zwarte 
Kraaien leggen meestal 4 eieren in hun nest, die lang niet altijd uitkomen. 
Gemiddeld werd 60% leeggeroofd door vooral andere Zwarte Kraaien die 
niet gepaard zijn. Deze zogenaamde hangjongeren struinen in groepen de 
omgeving af en pikken wat ze kunnen krijgen. Het broedsucces van de 
Zwarte Kraaien is in de jaren 80 en 90 duidelijk verslechterd. Dit wordt 
geweten aan Haviken en Buizerds die zich in diezelfde tijd vestigden. 
-Van de overzomerende ganzen in Noord-Holland bestaat verreweg het 
grootste gedeelte uit Grauwe Ganzen. Na de rui in juli en augustus worden 
de hoogste aantallen gemeten. In de 10-kilometerzone rond Schiphol 
werden in 2009 ruim 10.000 ganzen aangetroffen, in 2008 waren dat er 
duidelijk minder: ruim 6000. 
Het Vogeljaar, nr 4, 2010 
-Uit een boeiend verslag van de ervaringen van een echtpaar met Boeren-
zwaluwen in hun schuur blijkt dat de Grote Bonte Specht een geduchte 
rover is van jonge Boerenzwaluwen. Ook wordt verteld dat hetzelfde kan 
gebeuren met Huiszwaluwen. 
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Waarnemingen in het werkgebied 
Leo Heemskerk 

 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 juli  t/m 30 Septem- 
ber 2010. Het is een kleine selectie van leuke waarnemingen uit het 
waarneming.nl archief. Alle waarnemingen zijn te lezen op waarneming.nl 
Alle waarnemers worden hartelijk bedankt voor het invoeren van hun  
waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen niet in dit overzicht verwerkt.  
Vragen over http://www.waarneming.nl kunnen gesteld worden aan  
info@waarneming.nl of eventueel aan ondergetekenden.Als u vragen of  
opmerkingen heeft over dit overzicht mail dan naar eo@heemdijk.demon.nl 
of bel me op 0251-655222. 
 
Roodhalsfuut 
22 sep 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Rienk Slings  
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
Jan-van-gent 
5 aug 19 ex. Egmond aan Zee - strand en zee Sander Terlouw 
11 zuid, 8 noord. Tussen 7:30 en 9:00uur. 
14 aug 4 ex. NHD - Terrein Egmond Hans Kuperus 
"2 adult naar noord; 1ad en 1 juv. naar zuid". 
18 sep 2 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Pieter Doorn 
1x juv. 1x adult. 
26 sep 1 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Kees de Jager  
Kuifaalscholver 
9 aug 1 ex. IJmuiden - Noordpier Joost Heeremans  
Roze Pelikaan 
20 jul 1 ex. Wijk aan Zee Maarten Wielstra 
Kwam tegen 18:00 zeer hoog aan vanuit het zuiden, na een minuut of 20 
hoog rondcirkelend boven dorp en strand, waarbij eenmaal mooi 'laag, op 
detail-afstand' over het plein. Uiteindelijk weer hoog naar het zuiden 
vertrokken. Rechter handpennen ontbraken deels. 
Roerdomp 
4 jul 1 ex. Zuidernollen Pierre van der Wielen  
Grote Zilverreiger 
10 jul 1 ex. Zuidernollen Henk Levering  
10 sep 1 ex. NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar  
22 sep 2 ex. Zuidernollen Luc Knijnsberg  
Purperreiger 
27 aug 1 ex. Castricum (gemeente)  Bernd Steenbergen 

http://www.waarneming.nl/
mailto:info@waarneming.nl
mailto:eo@heemdijk.demon.nl
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Zwarte Ooievaar 
20 jul 2 ex. NHD - Terrein Bakkum Ton Lakeman  
4 sep 1 ex. Doornvlak Addy van Overbeeke  
5 sep 1 ex. NHD – Inf.gebied CS Roselaar, M Laan, P Ruiters, TNeckheim 
strak, laag en actief flappend door buitenste duinvallei naar zuid. 
Ooievaar 
9 jul 2 ex. Beverwijk (gemeente) Hans Schekkerman  
25 jul 1 ex. Limmen C.S.J. Admiraal  
Grauwe Gans 
8 aug 300 ex. Uitgeest (gemeente) Jacques de Koning  
Brandgans 
20 jul 110 ex. Castricum - Zeeweg Leo Heemskerk  
12 aug 240 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld H. Schekkerman 
Castricumse broedpopulatie is kennelijk uitgeruid. 
Nijlgans  
1 aug 110 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Jan Zorgdrager  
Casarca 
28 sep 1 ex. Castricum (gemeente)  Ruud Costers  
Mandarijneend 
23 jul 8 ex. NHD - Karpervijver CS Roselaar 
minimaal twee juveniel, de rest eclips-kleed. 
13 aug 6 ex. NHD - Karpervijver CS Roselaar 
2 man eclips (rode snavel), 4 vrouw/jong (grijze snavel). 
Zomertaling  
28 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Hybride Kuifeend x Witoogeend 
19 aug 1 ex. Hoefijzermeer Hans Schekkerman  
Tussen de Kuifeendjes voor de hut. Oog en anaalstreek (vrijwel) zuiver wit 
maar kopvorm te vierkant met aanzet van kuifje, en snavel te kort en vlak. 
Hybride Tafeleend x Witoogeend 
29 sep 1 ex. Hoefijzermeer Hans Schekkerman 
Zelfde vogel als eerder deze maand.  
Zwarte Zee-eend 
5 aug 7 ex. Egmond aan Zee - strand en zee Sander Terlouw 
Tussen 7:30 en 9:00uur. 
17 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Henny Wesselo  
18 sep 2 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Pieter Doorn  
Wespendief 
Van begin juli t/m 1ste week van september werd de Wespendief gezien. 
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Zeearend  
18 jul 1 ex. Akersloot - Hempolder Ton Visser 
Zer grote roofvogel, langzame vleugelslag, witte staart, lichte kop.   
Mogelijke Vale Gier  
3 jul 1 ex. Castricum - Plasjes N203 August van Steensel 
Ozeker;de auto waarin ik zat ging erg hard, ik kon het niet heel goed zien, 
was verschrikkelijk.groot. Ik was net te laat voor een foto. 
Blauwe Kiekendief 
Meerdere waarneming gedurende deze periode.  
Smelleken 
18 sep 1 ex. Doornvlak Frank in den Bosch 
23 sep 1 ex. NHD - Egmond Binnen Rienk Slings  
Slechtvalk 
9 jul 1 ex. Beverwijk (gemeente)  Mark Res 
waarschijnlijk onvolwassen man. 
18 jul 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
3 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
30 aug 1 ex. NHD - Terrein Egmond Sander Schagen  
3 sep 1 ex. Zuidernollen Luc Knijnsberg  
28 sep 1 ex. Zuidernollen Luc Knijnsberg  
29 sep 1 ex. NHD - Hazenduin Hans Kuperus  
 

 
 

Visarend                                                                    Foto: Ruud Altenburg 
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Visarend 
16-aug-10 1 ex. Hoefijzermeer Meerdere waarnemers 
Op dezelfde dag als de groene bijeneter. 
3-sep-10 1 ex. Zuidernollen Meerdere waarnemers 
Vloog over de vinkenbaan. 
6-sep-10 1 ex. De Krim Sander Schagen 
Vloog rustig laag over, richting Egmond ad Hoef. 
28-sep-10 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Vinkenbaan Castricum  
18-sep-10 1 ex. NHD - Doornvlak Frank in den Bosch  
Patrijs  
8 jul 2 ex. Wijk aan Zee  - Vuurbaakduin e.o. Rienk Slings  
16 jul 1 ex. Castricum (gemeente)  Ruud Costers  
17 aug 6 ex. Castricum (gemeente)  Jeroen Bijleveld  
Kwartel 
3 jul 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Tycho Hoogstrate  
Porseleinhoen 
22 aug 1 ex. Castricum (gemeente)  Jaap Schröder  
Puikman, nabij begraafplaats Onderlangs. 
Kluut  
10 jul 10 ex. Castricum - Plasjes N203 Lonnie Bregman  
13 jul 2 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
Kleine Plevier 
Zeker broedgeval in het NHD - Terrein Bakkum meerdere waarnemers. 
Morinelplevier 
2 sep 1 ex. Zuidernollen Arnold Wijker 
Laag overvliegend en herhaaldelijk een 'buhrr' roepend. 
3 sep 1 ex. NHD – Inf. gebied M Res CS Roselaar L Knijnsberg H Levering  
Goudplevier 
28 aug 120 ex. Heemskerk – Heemsk. Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
5 sep 100 ex. Akersloot - Hempolder Danny Bregman  
Kievit  
14 aug 260 ex. Limmerpolder E Kerssens  
16 aug 750 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
Waarschijnlijk onderschat. 
20 aug 272 ex. Castricum (gemeente)  CS Roselaar ondergezet bollenland 
25 aug 100 ex. Akersloot - Hempolder Danny Bregman  
4 sep 2000 ex. Castricum (gemeente)  Lonnie Bregman  
Grove schatting Indrukwekkende groep. 
5 sep 100 ex. Uitgeest (gemeente)  Jacques de Koning  
12 sep 200 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Danny Bregman  
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25 sep 250 ex. Limmerpolder E Kerssens  
29 sep 850 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
Kanoet 
13 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
14 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
16 aug 1 ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Russer  
16 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
17 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Henny Wesselo  
19 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Schekkerman  
19 aug 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman  
21 aug 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
22 aug 1 ex. IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager  
22 aug 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
24 aug 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  D en L Bregman,en Piet Admiraal  
25 aug 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Groot  
30 sep 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
Drieteenstrandloper 
16 aug 2 ex. Castricum - Strand / Noordzee Hans Russer  
17 aug 12 ex. NHD - Terrein Castricum Henny Wesselo  
25 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Groot  
Kleine Strandloper 
19 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Schekkerman  
20 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Leo Heemskerk  
25 aug 3 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Groot  
27 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
3/11 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
28 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman  
29 sep 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
30 sep 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
Temmincks Strandloper 
22 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente) Marco Witte, Mark Res en Hans 
Groot onder gelopen bollenveld. 
31 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
1 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderv. L Bregman, R Altenburg  
Krombekstrandloper 
5 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
9 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Schekkerman  
15 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Schekkerman  
25 aug 5 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Ronald Sunnotel, Hans Groot 
Geinundeerd bollenveld. 
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28 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Ruud Altenburg  
31 aug 1 ex. IJmuiden - Noordpier Marcel Verhaart  
29 sep 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
Paarse Strandloper  
11 sep 1 ex. IJmuiden - Noordpier Kees de Jager  
Kemphaan 
4 jul 3 ex. Castricum - Plasjes N203 Rienk Slings  
13 jul 1 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
16 jul 6 ex. Castricum - Plasjes N203 Martin Snaterse  
18 jul 1 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
20 jul 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
23 jul 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Joost Heeremans  
5 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
6 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  CS Roselaar  
6 aug  2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
7 aug 3 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
8 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Piet Admiraal  
12 aug 5 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Willem Olbers  
14 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
16 aug 3 ex. Castricum (gemeente)  Cornelis Fokker  
16 aug 10 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
20 aug 3 ex. Castricum (gemeente)  Rienk Slings  
28 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Ruud Altenburg  
26 sep 10 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Ronald Sunnotel  
29 sep 2 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
29 sep 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
Houtsnip 
2 jul 1 ex. Doornvlak Luc Knijnsberg  
3 jul 1 ex. NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
Rosse Grutto 
11 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
11 sep 4 ex. Wijk aan Zee – duin/strand t.h.v. Reyndersweg K de Jager  
12 sep 1 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpold. D en L Bregman  
Regenwulp 
20 jul 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
29 jul 1 ex. Uitgeest (gemeente)  Lonnie Bregman Viel op door geluid. 
14 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
14 aug  2 ex. Uitgeest (gemeente)  Ruud Altenburg  
22 aug 2 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Jan Zorgdrager 
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Wulp 
13 sep 350 ex. Limmerpolder Dick Dekker  
Zwarte Ruiter 
12 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Willem Olbers  
13 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
26 sep 4 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Hans Schekkerman  
Groenpootruiter  
Van af 26 juli werden Groenpootruiters gezien.  
Bosruiter 
Van 30 juli t/m 25 augustus werden op een geïnundeerd bollenveld 
Bosruiters gezien. Op 13 Augustus werden hier 23 exemplaren geteld. Bij 
Heemskerk - Waterberging Noorderveld werden op 15 en 16 Augustus 
Bosruiters gezien en op 5 September was hier ook een vogel aanwezig.  
Grauwe Franjepoot 
24 aug 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Danny Bregman, Lonnie Bregman, 
Piet Admiraal. Wim van Splunder zag hier 2 vogels. 
Kleine Jager 
29 aug 4 ex. NHD - Hazenduin Mark Res Tussen 12:00 en 14:30 uur. 
31 aug 1 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Marcel Verhaart  
2 sep 3 ex. Castricum - Strand / Noordzee Arend de Jong 
In 20 min tijd kwamen er 8 jagers langs gevlogen. 3 waren dicht genoeg bij 
om de soort te bepalen (1 lichte vorm en 2 donkere). 
3 sep 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg  
Vrij donkere vorm achter de 1kj Grote Sterns aan. 
10 sep 1 ex. Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar 
Vlak langs strand rondzwalkend.  
18 sep 1 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Pieter Doorn  
26 sep 1 ex. IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Kees de Jager  
Grote Jager 
29 aug 10 ex. NHD - Hazenduin Mark Res  
5 aug 1 ex. Egmond aan Zee - strand en zee Sander Terlouw  
Zwartkopmeeuw 
Van 28 aug t/m 12 sep werden af en toe bij Heemskerk - Waterberging 
Noorderveld Zwartkopmeeuwen door Ruud Altenburg gezien. Tweemaal 
werd er een ring afgelezen. Een Hongaarse en een Duitse ring. Op 29 sep 
zag Hans Schekkerman een Zwartkopmeeuw kort badend tussen 30 grote 
meeuwen op het Hoefijzermeer. 
Dwergmeeuw 
28 jul 1 ex. IJmuiden - Noordpier David Uit de Weerd  
31 aug 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Arend de Jong 
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Kokmeeuw 
16 jul 125 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpold. Ruud Altenburg  
28 aug 400 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg 
Waaronder Nederlandse ring. 
4 sep 450 ex. Alkmaardermeer Jan Zorgdrager  
Stormmeeuw  
16 jul 100 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpold. Ruud Altenburg 
Minstens 10 juveniel. 
Kleine Mantelmeeuw 
3 jul 500 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg 
Weinig spannends er meer tussen. 
4 aug 100 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg Met 
wat oud brood weer een leuke groep weten te lokken, waaronder vogels 
met een Spaanse en Noorse ring. 
26 aug 250 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpold. R. Altenburg  
Zilvermeeuw 
3 jul 200 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
26 aug 150 ex. Uitgeest (gemeente)  Ruud Altenburg  
26 aug 1500 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpold. R. Altenburg 
Indrukwekkende foeragerende groep; te ver weg om goed te bekijken. 
4 sep 150 ex. Egmond aan Zee - strand en zee Maarten Hotting  
19 sep 600 ex. Wijk aan Zee – duin/strand t.h.v. Reyndersw. J. Zorgdrager 
Waaronder kleurringen. 
Hybride Kleine Mantelmeeuw x Zilvermeeuw 
26 aug 1 ex. Uitgeest (gemeente)  Ruud Altenburg 
Dacht eerst aan Geelpootmeeuw maar mantel te donker en met verkeerde 
grijstint. Waarschijnlijk de bekende overwinteraar uit Heemskerk. 
31 aug 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg  
3 sep 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg  
4 sep 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
2 !! Mantelkleur intermediair, poten roze met wellicht klein vleugje geel. 
Geelpootmeeuw 
3 jul 1 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
5 jul 2 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg  
25 jul 1 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
2 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
6 ex. NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg  
3 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
5 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
 6 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
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7 aug 3 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
Een 1kj en twee 2kj. 
8 aug 2 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
11 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
15 aug 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld jan zorgdrager  
3 sep 1 ex. Castricum (gemeente)  E v Saane, M v Zweeden, R Altenburg 
In grote groep Storm, Kok-, Zilver- en Kleine Mantelmeeuw. 
4 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
11 sep 1 ex. IJmuiden - Noordpier Ruud Altenburg  
Pontische Meeuw 
16 aug 1 ex. Hoefijzermeer op de dag van de Groene Bijeneter gezien 
door meerdere vogelaars. 
6 sep 1 ex. Heemskerk - Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
Noordse Stern 
10 sep 1 ex. Castricum - Stille strand en zee CS Roselaar  
Zwarte Stern 
2 sep 12 ex. Castricum - Strand / Noordzee Arend de Jong  
3 sep 4 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg  
11 sep 2 ex. IJmuiden - Noordpier Kees de Jager 
In groepje Visdief al foeragerend naar zuid vliegend. 
Grasparkiet 
8 aug 1 ex. Heemskerk Piet Admiraal was vast ontsnapt  
Roodrugparkiet 
1 aug 1 ex. Heemskerk (gemeente)  Klaas van den Berg 
Ontsnapt? droeg een rode ring om rechterpoot.  
18 sep 1 ex. Heemskerk (gemeente)  Klaas van den Berg 
Zelfde als mijn waarneming van 1-8-2010. Wordt gevoerd, beweegt zich 
rond in de buurt. Blijkbaar nog niet opgemerkt door roofvogels in de buurt. 
Bosuil 
10 jul 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Joost Klein Haneveld 
Heen- en weervliegend. 
29 jul 2 ex. NHD - Terrein Castricum Lydia Slijkerman  
1 bosuil(vrouw) en 1 juveniel allebei roepend 
21 aug 2 ex. NHD - Karpervijver Hans Stapersma beide roepend 
3 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
11 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk  
26 sep 1 ex. NHD - De Mient Addy van Overbeeke  
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Lonnie Bregman  
27 sep 2 ex. NHD - Karpervijver Jan van Leeuwen 
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Ransuil 
9 jul 2 ex. Castricum (gemeente)  Mark Res  
18 jul 2 ex. Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
19 jul 2 ex. Castricum - Plasjes N203 Willem Olbers Dankzij Mark Res 
Velduil  
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Piet Admiraal super vet om te zien 
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Bram Ubels opgestoten. 
Gierzwaluw 
3 jul 250 ex. Zuidernollen Leo Heemskerk  
IJsvogel 
Regelmatig werd de IJsvogel gezien op verschillende locaties. In totaal 
werden de vogel 26 maal ingevoerd in waarneming.nl.  
Groene Bijeneter 
16 aug 1 ex. VRS Castricum Ontdekt door Hans Schekkerman  
Om 10:30 hoog in NW foeragerend ontdekt, op geluid. Na afdraaien geluid 
Bijeneter kwam hij omlaag en bleef tot 14:10 ter plaatse.  
 

 
 
Groene Bijeneter                                                                       Foto: Cock Reijnders 
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Draaihals 
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus Prachtig gezien. 
1 sep 1 ex. Zuidernollen René Vos  
11 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus en CS Roselaar 
Dezelfde plaats als 16 augustus. 
22 sep 1 ex. Zuidernollen Luc Knijnsberg  
28 sep 1 ex. Zuidernollen Bram Ubels, Luc Knijnsberg, Vinkenbaan Cas.  
Groene Specht 
De gehele periode werden er af en toe 1 gezien en of gehoord.  
Kleine Bonte Specht 
13 jul 1 ex. NHD - Terrein Castricum Henk van der Leest  
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Flor Rhebergen  
Boomleeuwerik 
4 jul 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Bert Beekman  
7 jul 2 ex. NHD - Soeckebacker Ingmar van der Brugge 
28 jul 15 ex. NHD - Terrein Egmond Lonnie Bregman  
Waarschijnlijk nog meer! 
31 aug 3 ex. NHD - Terrein Bakkum Tom Damm  
31 aug 16 ex. Doornvlak Hans Kuperus fouragerend 
7 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Steven van Leeuwen 
Zwart/wit patroon in vleugels. 
23 sep 50 ex. Castricum aan Zee Mark Res Veel overtrekkend  
26 sep 1 ex. NHD - Egmond Binnen Luc Knijnsberg  
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg  
26 sep 2 ex. NHD - Terrein Castricum Alwin Borhem  
Oeverzwaluw 
10 jul 1 ex. Zuidernollen Leo Heemskerk  
23 jul 16 ex. Doornvlak CS Roselaar 
Op diverse open plekken in PWN-terrein tussen 08.00 en 13.30 uur 
13 aug 4 ex. Hoefijzermeer CS Roselaar  
Huiszwaluw 
4 jul 20 ex. NHD - Terrein Egmond Addy van Overbeeke 
1 sep 125 ex. Heemskerk – Waterberg. Noorderv. R Altenburg, L Bregman  
Grote Pieper 
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Piet Admiraal 
Roepend met groep Graspiepers. 
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Bram Ubels 
Vier keer roepend, mogelijk rondhangend. 
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Duinpieper 
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Frank Derriks  
"Grote' lichte pieper met Jizz van een kwikstaart, lichte buik en borst in 
vlucht te zien (bijna); roepje meerdere malen gehoord.  
Oeverpieper 
26 sep 1 ex. IJmuiden - Havens & Sluizen Bas van Schooten  
29 sep 1 ex. Bergen (NH.) (gemeente)  Jacos Jes  
Grote Gele Kwikstaart 
11 jul 1 ex. Castricum - Centrum Guido Keijl  
4 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Ruud Altenburg  
5 sep 1 ex. Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg  
26 sep 1 ex. Zuidernollen Piet Admiraal  
Rouwkwikstaart 
29 jul 1 ex. Doornvlak Eichhorn Rosemarie  
Zwarte Roodstaart 
27 jul 4 ex. NHD - Terrein Bakkum Peter van de Berg  
Paapje 
Vanaf 14 jul werden er doortrekkende vogels waargenomen. Op 12 
September werden er 6 vogels geteld. 
Beflijster 
26 sep 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
28 sep  23 ex. NHD - Infiltratiegebied  
Waargenomen op Vinkenbaan Castricum totaal over de hele dag. 
29 sep 1 ex. Castricum - Centrum Hans Kuperus 
Fouragerend op Lijsterbes in mijn achtertuin. 
29 sep 3 ex. NHD - Hazenduin Hans Kuperus  
Koperwiek 
28 sep 200 ex. Zuidernollen Bram Ubels 1e golf 
Siberische Sprinkhaanzanger 
25 sep 1 ex. NHD Vinkenbaan Castricum (vangst) 
Sprinkhaanzanger 
3 jul 1 ex. Zuidernollen Jaap Groenhof  
30 jul 1 ex. Velsen (gemeente)  Gerard Kenter  
16 aug 1 ex. Hoefijzermeer Flor Rhebergen  
Waterrietzanger 
6 aug 1ex. NHD Vinkenbaan Castricum (vangst) 
7 aug 1 ex. NHD Vinkenbaan Castricum (vangst) 
14 aug 2 ex. NHD Vinkenbaan Castricum (vangst) 
Struikrietzanger 
9 jul NHD Vinkenbaan Castricum (vangst) 
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Bosrietzanger 
3 aug 1 ex. NHD - Karpervijver Jan van Leeuwen  
Spotvogel 
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Frank Derriks  
Sperwergrasmus  
Op 10 en 20 augustus werd er een gevangen op VRS Casrtricum. In 
september werd er ook 2x een gevangen en wel op 4, 5  september. 
Op 6 sep werd er een gezien vlak bij de ringbaan. Vloog op uit wilg/braam 
bij 'de kwal'. Groot, duidelijk grijs, met lange staart en 'zware' vlucht. 
Landde in abeeltjes; was redelijk vrij zittend even zichtbaar. R. Altenburg  
Bladkoning 
Een heel vroege Bladkoning werd op 3 sep door Guido Keijl opgemerkt in 
een groep Goudhanen. NHD - Terrein Heemskerk. In deze periode werden 
9 vogels gevangen; af en toe ook gezien in de buurt van Hoefijzermeer. 
Vuurgoudhaan  
5 sep 2 ex. Zuidernollen (vangst) 
12 sep 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Bas Lagerveld  
19 sep 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Lonnie Bregman, Piet Admiraal 
Tussen/met een groep koolmezen. 
25 sep 1 ex. Zuidernollen Piet Admiraal  
Grauwe Vliegenvanger 
14 jul 2 ex. NHD - Terrein Heemskerk Lonnie Bregman  
20 jul 2 ex. NHD - Terrein Egmond Paul de Jong  
3 aug 2 ex. Heemskerk (gemeente)  Piet Admiraal  
14 aug 1 ex. NHD - Terrein Bakkum Hans Kuperus  
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Pieter Westerbeke  
31 aug 2 ex. NHD - Terrein Bakkum Tom Damm  
19 sep 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Lonnie Bregman en Piet Admiraal  
23 sep 1 ex. Zuidernollen Mark Res en Willem Olbers  
Bonte Vliegenvanger 
25 jul 1 ex. NHD - Terrein Castricum Mark van Ras  
16 aug 1 ex. NHD - Terrein Castricum Flor Rhebergen  
31 aug 2 ex. NHD - Terrein Bakkum Tom Damm  
26 sep 1 ex. Zuidernollen Piet Admiraal  
Boomklever 
5 sep 1 ex. NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk Bij Kijkuit roepend 
12 sep 1 ex. Castricum - Zeeweg Guido Keijl  
Buidelmees 
14 jul 2 ex. Zuidernollen H. Schekkerman, Reijnders Gevangen VRS Cas. 
Om 13 uur ook nog eentje gehoord in infiltratiegebied. 
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22 jul 1 ex. Zuidernollen Hans Schekkerman later naar Z 
Bonte Kraai 
18 sep 1 ex. Velsen-Noord Niels Lute Hij landde achter de flats. 
Spreeuw 
8 aug 150 ex. Uitgeest (gemeente)  Jacques de Koning  
14 aug 3000 ex. Castricum - Centrum Leo Heemskerk  
29 aug 5000 ex. Castricum - Centrum Leo Heemskerk  
Tegen de schemer kan je ze mooi zien vliegen. Mijn Schatting:~ 5000 exx. 
2 sep 6000 ex. Castricum Leo Heemskerk 
5 sep 100 ex. Akersloot - Hempolder Danny Bregman  
8 sep 350 ex. Beverwijk E Kerssens  
Vink 
29 sep 10000 ex. NHD - Hazenduin Hans Kuperus  
"Zeer veel trek, continu langs van 7.30 tot 9.00 uur" 
Keep  
Opvallend een Keep waarneming in juli: op 6 en 8 juli, centrum van 
Castricum door Leo Heemskerk . 
29 sep 1000 ex. NHD - Hazenduin Hans Kuperus 
Zeer veel langstrekkend van 7.30 tot 9.30 uur. 
Putter 
19 sep 150 ex. NHD - Terrein Bakkum Hans Kuperus  
Sijs 
14 jul 14 ex. Zuidernollen Hans Schekkerman het leek wel najaar.. 
13 aug 1 ex. Hoefijzermeer CS Roselaar lokaal ex of al op trek? 
28 sep 10 ex. Zuidernollen Mark Res  
Kleine Barmsijs 
4 jul 1 ex. Doornvlak Hans Kuperus  
Kruisbek 
Van 2 juli werden er weer kruisbekken waargenomen. Tussen 7 en 11 juli 
was er duidelijk trek met als grootste een groep van 70 vogels. 
Roodmus  
Van 2 / 4 juli werd er een vogel bij de Zuidernollen waargenomen.  
Appelvink 
10 jul 4 ex. NHD - Terrein Castricum Hubert Kivit  
13 jul 2 ex. Heemskerk L. Bregman Nieuwe soort! Met dank aan Joost. 
IJsgors 
28 aug 1 ex. NHD - Terrein Heemskerk Rienk Slings  
4 sep 1 ex. Zuidernollen Guido Keijl 
Ongeveer 1 uur ter plaatse, maar helaas niet kunnen vangen. 
10 sep 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 43 Herman van Oosten Leuk!  
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12 sep 1 ex. NHD - t.h.v. Paal 48 Rienk Slings  
16 sep 1 ex. NHD - Infiltratiegebied Rienk Slings  
22 sep 1 ex. NHD - Terrein Egmond Rienk Slings  
22 sep  2 ex. Zuidernollen Luc Knijnsberg 
Goed gezien, enkele malen rondvliegend op geluid. 
26 sep 1 ex. NHD Vinkenbaan Castricum  
28 sep 1 ex. Castricum - Vogelduin Leo Heemskerk  
28 sep 6 ex. Zuidernollen Bram Ubels roepend groepje  
29 sep 1 ex. NHD - Soeckebacker Rienk Slings  
Ortolaan 
4 sep 1 ex. Zuidernollen Vinkenbaan Castricum  
6 sep 1 ex. NHD - Zweefvliegveld Ruud Altenburg 
Zat waarschijnlijk op zweefvliegveld want vloog ineens laag en roepend 
('pluut') over richting bos. 
 
 
 
 
Voorjaarsweekend De Weerribben, vrijdag 6 tot zondag 8 mei 2011 
 
We verblijven in “De Kragge”, het natuuractiefhuis van Staatsbosbeheer. 
Dit is een oude boerderij, ingericht als herberg, oftewel groepsverblijf. Er 
zijn 2 slaapruimtes met stapelbedden, een ingerichte keuken en een 
dagverblijf. Naast het huis een groot grasveld en een terras met uitzicht 
over het gebied. Het ligt aan de Kalenbergergracht, anderhalve km vanaf 
Ossenzijl waar we fietsen kunnen huren. De totale kosten kunnen rond de 
€ 135,00 liggen (logies, maaltijden, km vergoeding, fietshuur). 
 
Opgave vanaf vrijdag 14 januari t/m vrijdag 11 februari bij Marian van 
Leeuwen: tel. 0251 311092 of fred-marian@hetnet.nl. Deelname is 
definitief na storting van € 35,00 op ASN bank nr.: 707 360 978, t.n.v. M. 
van Leeuwen, Uitgeest. 
 
 
De Weerribben in de Kop van Overijssel 
 
Een 3300 ha groot laagveenmoeras, nationaal park en vogelrichtlijngebied 
(Roerdomp, Porseleinhoen). Dit laagveengebied is afgegraven, de 
structuur is nog duidelijk zichtbaar. In de loop der tijd zijn moerasbossen 
ontstaan, wat voor een aantal vogelsoorten zoals Wielewaal en Boomvalk 
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belangrijk is. Om het gebied nat te houden moet gebiedsvreemd water uit 
het IJsselmeer, dat gevoed wordt door de IJssel, worden ingelaten. Nu het 
rivierwater schoner geworden is kon ook de Otter weer uitgezet worden. 
Het gebied heeft naast rietteelt een belangrijke functie als natuurgebied. 
Naast moerasbossen vind je trilvenen, rietvelden en hooilanden. Het 
gebied heeft terecht de publieksprijs voor het mooiste plekje van Neder-
land gekregen. Varend en fietsend kan men het gebied verkennen. Kans 
op Purperreiger, Boomvalk, Waterral, Porseleinhoen, Watersnip, Zwarte 
Stern, Blauwborst, Grote Karekiet, Sprinkhaanzanger, Snor, Wielewaal, 
Baardman en Kerkuil. 
 
 

 

 

 

Lezingen & Excursies  –  1e kwartaal 2011 
 

Commissie Lezingen&Excursies 
 

NB i.v.m. brandveiligheid maximaal 114 bezoekers voor de lezingen 
in bezoekerscentrum “de Hoep” ; vol is vol, dus kom op tijd ! 
 
Zaterdag 8 januari: excursie Zuidpier van IJmuiden e.o. 
Excursieleider: Sander Schagen. 
Vertrek station Castricum: 8.00 uur; tot ca 14.00 uur. 
 
Dinsdag 18 januari: dialezing ‘Kop van Overijssel, verrassend 
natuurlijk’ (voorproefje voorjaarsweekend) 
Spreker: Philip Friskorn. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 5 februari: Dagexcursie Zuid-Holland / Zeeland (let op: 
datum wijkt af van eerder vermelde voorlopige datum!) 
Excursieleider: Tjalling Kampstra. 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca 18.00 uur. 

Dinsdag 22 februari: dialezing ‘Vogels in de woestijnen van Centraal 
Azië’. O.a. zeldzame soorten Grondgaaien. 
Spreker: Fred Koning. 
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur. 
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Zondag 6 maart: Excursie Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Vertrek station Castricum: 6.45 uur; tot ca 13.30 uur. 

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 - 16.00 uur. 

Zondag 10 april: ‘Vroege vogelexcursie’ rond kasteel Marquette 
Heemskerk. 
Excursieleider: Peter Huybrechts. 
Vertrek parkeerplaats Marquette, einde oprijlaan rechts. 
Vertrek: 7.00 uur; tot ca 11.00 uur. 

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

Do.14 april:  Algemene Ledenvergadering. 
Za. 23 april:  Ochtendexcursie De Woude, ca. 7 km wandelen! 
Di. 26 april:  Nachtegalenexcursie, 19.00 uur tot ca 21.00 uur. 
6 tot 8 mei: Weekendexcursie naar de Weerribben (kop van Overijssel). 

Zie bovenstaande informatie (p. 50). 
Za. 21 mei:  Dagexcursie naar het eiland Tiengemeten. 
Zo. 5 juni:  Excursie naar het Zwanenwater. 
Za. 18 juni:  Excursie naar de Zouweboezem. 

 

 

 

 

 

 

 

.   

Wijzigingen Ledenbestand 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
 
Jan Mooy De Waterdief 42 1911JS Uitgeest 
Niels Lute Gildenlaan 253 1951KT Velsen-Noord 
Anna Dahchi  Themislaan 38 1702AX Heerhugow’d 


