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Uit het Bestuur 
 

• Het aantal overzomerende en overwinterende ganzen in Nederland is 
de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot soms felle 
discussies over schade, overlast, verdringen van andere vogelsoorten, 
gevaar voor vliegverkeer, en dus ook over ingrijpen en regulering. 
Felle debatten over “hoeveel van welke soort”, “waar wel, waar niet”, 
“wat te doen met exoten”, “schieten”, “vergassen”, “eieren dompelen of 
schudden”, etc. ? Incidenten over ingrepen, zelfs door natuur-
beheerders, die de landelijke pers haalden, en verdachtmakingen over 
stiekum ingrijpen door overheden. Naar aanleiding hiervan heeft het 
bestuur intern een discussie gevoerd of het Vogelwerkgroep standpunt 
in deze nog steeds het juiste is of dat we de leden zouden moeten 
voorstellen dat aan te passen. De unanieme conclusie was dat ons 
standpunt goed doordacht en gebalanceerd is en nog steeds adequaat 
voor de problematiek van vandaag.  

• We krijgen zeer regelmatig verzoeken om als Vogelwerkgroep deel te 
nemen aan evenementen, markten, themadagen, etc. Elke keer 
bespreken we in het bestuur wat eventuele deelname aan zo’n 
evenement voor de Vogelwerkgroep zou betekenen: wat is het publiek, 
wat zouden wij kunnen bijdragen, wat zou het de Vogelwerkgroep 
kunnen opleveren, en uiteindelijk ook: kunnen we de inspanning ook 
daadwerkelijk leveren op de gevraagde tijd en data ? We komen vaak 
tot de conclusie om niet mee te doen, meestal omdat we denken dat 
deelname te weinig zal opleveren voor de Vogelwerkgroep gemeten 
tegen de te leveren inspanning. Dit keer hebben we besloten af te zien 
van deelname aan een vrijwilligersmarkt, en ook eerst een officieel 
verzoek voor een landschapdag af te wachten gewapend met een een 
paar kritische voorwaarden voor deelname gebaseerd op slechte 
ervaringen uit deelname in eerdere jaren. 

• De vereniging is zeer actief op het gebied van Ruimtelijke Ordening. 
Helaas zijn onze inspanningen hier meestal defensief, ofwel gericht op 
het beperken van schade op natuur en milieu van allerlei 
ondernemers- en/of overheidsplannen. In de afgelopen periode 
hebben we succesjes geboekt oa bij het vaststellen van het 
Bomenbeleidsplan voor de gemeente Castricum en het dossier 
“Heereweg 89”, en zijn we nog steeds bezig met natuurcompensatie 
voor het nieuwe fietspad Castricum/Akersloot. Inmiddels hebben 
ondernemers en B&W van Castricum een nieuwe aanval ingezet op 
strand en strandplateau Castricum: hoogbouw in een vogeltrekroute ? 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
Cees Baart 

 
Als jullie dit lezen dan is het excursie seizoen afgelopen. Intussen hebben 
we als groep weer bij elkaar gezeten om te kijken hoe het excursie 
programma er na de zomervakantie uit gaat zien. In dit programma zijn 
ook jullie tips en ideeën opgenomen, die jullie via de mail gestuurd hebben.  
 
 
Vogelverslag met Folgol naar de Kreupel 

Anna Dahchi 
 
Op zaterdag 12 maart, ging ik met mijn moeder en oude juf een excursie 
doen met Fogol. We moesten die ochtend om half 10 in Enkhuizen zijn en 
gingen met een boot varen. Op die boot waren wel 200 vogelaars. De een 
net als ik met een kleine verrekijker, de andere met een hele grote en er 
waren ook telescopen mee. Aan boord kreeg je een map waar van alles in 
zat aan reclame, maar ook aan nuttige informatie over vogels en de 
Vogelbescherming, KNNV en een organisatie voor veldbiologie. Er was 
een omroeper aan boord, die ons op de hoogte hield van wat je zag. We 
gingen varen op het IJsselmeer. Als eerste zagen we baltsende futen en 
allerlei eenden en reigers. We gingen een rondje varen om de Kreupel, dat 
is een gemaakt eiland in het IJsselmeer, een broedplaats voor 
Aalscholvers. Er waren er echt heel veel te zien. De bomen eromheen 
waren helemaal wit gepoept. Om een uur of 2 was er enige onrust op de 
boot. Iemand had een Ooievaar gezien en verder zag niemand hem, 
behalve nog 2 vogelaars. Ik zag die dag een Sperwer, Visdieven, 
Aalscholvers, Futen, allerlei soorten eenden en van de Soepeend wel 3 
duizend bij elkaar. Om half 4 waren we weer terug in Enkhuizen. Het was 
een leuke dag. 
Op 6 en 10 juli organiseren ze weer een boottocht waarbij de Visdief 
centraal staat. Kijk eens op www. fogol.nl 
 
 
Nestkastencontrole Akerendam (Beverwijk) 

Niels Lute 
 
Op 14 mei 2011 gingen Henk, Jan en ik de nestkasten controleren bij 
Akerendam te Beverwijk. Nadat we naar binnen waren gegaan, kwam 
Hans, de tuinman, naar ons toe. Hij leidde ons naar de plek waar de ladder 



De Winterkoning 46 (3) 3 

lag. Vervolgens liepen wij naar het eerste kastje; een Mezenkast. Daar zat 
een Pimpelmees in. We wilden net gaan kijken en toen kwam ouder 
Pimpelmees vanuit het huisje kijken wat er gebeurde. Dat was genoeg om 
te weten of het bezet was. We liepen door naar het volgende huisje. In het 
Boomkleverkastje zat helaas niets. We liepen met de ladder in de hand 
naar het derde kastje. Daar zat gelukkig een Koolmees in met 7 jonkies. Ik 
hoop dat ze allemaal uitvliegen. Na een kijkje in dat huisje, liepen we 
verder naar het vierde huisje. Dat was een Vliegenvangerkast. Daar zat 
helaas ook niets in. We haalden de ladder weg, en we gingen naar de 
volgende. Dat was een Balkonkast; een kast die aan de voorkant half open 
is. Daar zat óók helaas niets in. En natuurlijk liepen we weer naar de 
volgende, de Bosuilenkast. Die is mogelijk bezet, omdat er pluisjes en 
takjes inzaten. Maar het is niet zeker. We weten ook niet wat voor soort 
vogel dat 'nestje' heeft gebouwd. Met de grote vraag van 'Welke vogel zit 
in het kastje?' liepen we verder naar kastje nummer 7. Ook weer een 
balkonkast. En net als bij de andere balkonkast, zat er hélaas niks in. Bij 
het achtste huisje, een Mezenkast, zat er iets in: een Koolmees met 6 
kuikens. Bij een oude nestkast, die we tijdens het nestkasten ophangen 
hadden gerepareerd, zit waarschijnlijk niks in. Toen gingen we kijken bij de 
laatste nestkast die we hadden opgehangen. Dat was ook een Mezenkast. 
Daar zat een Pimpelmees in met ongeveer 6 kuikens. Toen liepen we naar 
een andere oude nestkast. Die was helaas onbewoond. Toen hadden we 
alle nestkasten gecontroleerd. We liepen nog een beetje rond en toen 
stuitten we op een spleet in een boom die bewoond was door Kauwtjes. En 
je kon duidelijk horen dat er jonkies in zaten. We zagen verderop nog een 
nestholte. Die was ook bezet door Kauwtjes die kuikens hadden. We 
keken rondom de gracht rond het landhuis, en toen zagen we een 
meerkoetennest met 2 pulletjes [kuikentjes]. Het was een erg mooi gezicht.  
Nadat er wat foto's waren genomen, gingen we wat eten en drinken in het 
landhuis. Daarna was onze klus geklaard. Hier een totaaloverzicht van de 
nestkastjes: 
 
1. Mezenkast: bezet door Pimpelmees.                  2. Boomkleverkast: leeg 
3. Mezenkast: bezet door Koolmees                   4. Vliegenvangerkast: leeg 
5. Balkonkast: leeg                    6. Bosuilenkast: waarschijnlijk bezet door ? 
7. Balkonkast: leeg                              8. Mezenkast: Bezet door Koolmees 
9. Mezenkast: bezet door Pimpelmees 
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Verslag roofvogelexcursie, zondag 13 maart 2011 

Danny Bregman 
 
Op zondag 13 maart zijn we naar het Noord-Hollands Duinreservaat 
geweest om roofvogels te zien. We zijn eerst naar een nestkast voor 
Torenvalken geweest, maar die hebben we daar niet gezien. Toen gingen 
we naar een stuk bos met veel sparren waar Sperwers zouden kunnen 
zitten, die waren er niet maar we hoorden wel een Zanglijster, een paar 
Vinken en we zagen een Grote Bonte Specht. We gingen daarna naar de 
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Hoep waar we leerden hoe je roofvogels kunt onderscheiden, we hadden 
ook de veren van roofvogels gezien.  
We zagen een paar Buizerds toen we naar een open stuk in de duinen 
fietsten. Als laatste gingen we naar de Papenberg. Daar vloog een 
Torenvalk en er vlogen veel Aalscholvers. Toen we bij het NS-station in 
Castricum aankwamen vloog er hoog in de lucht nog een Sperwer. We 
hebben niet zo veel roofvogels gezien omdat het weer niet zo goed was, 
maar het was toch een leuke en gezellige excursie!  
 
Toevoeging Henk van der Leest. Omdat we niet zoveel roofvogels hadden 
gezien tijdens de excursie heb ik aangeboden om – bij mooi weer – de 
zaterdag na de excursie nog een keer naar de Papenberg te gaan. Van dit 
aanbod heeft Jari Mooij, samen met zijn vader, gebruik gemaakt. En dat 
was niet voor niks! Hoewel soms wat ver weg hebben we alle nu in het 
duin aanwezige soorten roofvogels gezien: Havik, Buizerd (zelfs 9 tegelijk 
in één telescoopbeeld), Sperwer en Torenvalk. Dat is het spannende van 
vogels kijken, soms zie je niks en een andere keer juist veel. En je moet 
soms veel geduld hebben. 
 
Nachtegalenexcursie, 15 mei 2011 

Anna Dahchi en moeder Hennie  
 
We verzamelden ons bij het station van Castricum. We waren met 5 
jongeren en 4 ouders. We gingen op weg naar het bos om vogels te zien 
en te horen; omdat de blaadjes aan de bomen zijn kan je de vogels niet 
goed zien en daarom is het belangrijk dat je goed herkent welke vogels je 
hoort. Nou dat hebben we vandaag gedaan en geleerd. We zijn in het 
begin van het bos geweest daar hoorde je de Tjiftjaf, Vink, Roodborst en 
we hebben hier ook nog een Grote Bonte Specht gehoord. We gingen nu 
naar een fietspad en hoorden een Fitis. Eerst ging hij zingen en daarna 
hebben we hem gezien. Hij vloog weer weg en hij kwam op het zelfde 
plekje terug. Hierna hebben we nog een Nachtengaal gehoord maar niet 
gezien. We gingen naar een stukje duin waar we de Grasmus hebben 
gezien en de Boompieper, een paar Zwaluwen en een Scholekster. 
Toen we in een stukje bos kwamen, hebben we daar onze fietsen gedropt 
en kregen we nog een lekker koekje. Hier zaten we nog naar een paar 
andere vogels te luisteren. We gingen naar een soort hutje en daar hebben 
we een Meerkoet, Groenpootruiter en een Kievit gezien. We hebben op het 
laatste nog een Zandhagedis gezien. Op de weg terug hoorden we ook 
nog een Koekoek. Jan en Cees bedankt voor de goede uitleg. 
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Dit zijn de vogels die we allemaal hebben gezien of gehoord: 
 
Groenpootruiter, Kauwtje, Fitis, Houtduif, Koekoek, Nachtegaal, Vink,  
Koolmees, Kievit, Zwartkop, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Tjiftjaf, 
Pimpelmees, Meerkoet, Boompieper, Wilde Eend, Grasmus, Zilvermeeuw,  
Kleine Plevier, Nijlgans, Brandgans en Grauwe Gans. 
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Overzicht van de komende jeugdexcursies 

Op het moment dat ik de kopij voor de Winterkoning opstuur, is het nieuwe 
overzicht nog niet klaar. Houd in ieder geval eind augustus jullie mail in de 
gaten. De eerste excursie van het nieuwe seizoen is in ieder geval op 
zondag 11 september. 
 
 
Roofvogels en uilen zijn niet voor de show 

Henk van der Leest 
 
Onder deze titel starten Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roof-
vogels Nederland, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep 
Slechtvalk Nederland, STONE Steenuilenoverleg Nederland en de Oehoe-
werkgroep Nederland een campagne tegen het houden van roofvogel- en 
uilenshows en roepen ze op geen roofvogel- en uilenshows te bezoeken of 
te organiseren. De oproep aan alle overige natuurorganisaties om zich ook 
uit te spreken tegen roofvogel- en uilenshows begint vruchten af te 
werpen. Natuurmonumenten heeft haar steun uitgesproken voor dit 
initiatief. En, dichterbij, hebben eerder al de Kennemer Duincampings en 
PWN aangegeven geen uilen- en roofvogelshows meer te organiseren of 
daarvoor toestemming te verlenen op door hen beheerde terreinen. Beide 
organisaties zijn genoemd in de lijst van organisaties die te kennen hebben 
gegeven het met dit initiatief eens te zijn die is te vinden op de website 
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/roofvogels_en_uilen 

 
In de campagne roepen genoemde organisaties vogelwerkgroepen op om 
zich uit te spreken tegen uilen- en roofvogelshows en deze boodschap 
verder uit te dragen. Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Roof-
vogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin hebben dat al gedaan. En in 
SVN verband hebben zij alle Noord-Hollandse vogelwerkgroepen daarin 
mee gekregen. 
  
De argumenten tegen het houden van uilen- en roofvogelshows zijn 
bekend. Kort samengevat: 
Welzijnsproblemen 
In gevangenschap kunnen de vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen. 
Shows creëren vraag 
Roofvogel- en uilenshows bevorderen de wens van mensen om zelf een 
roofvogel of uil te willen hebben. 

http://www.vogelbescherming.nl/actueel/roofvogels_en_uilen
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Faunavervalsing 
Daarvan is sprake wanneer door niet-natuurlijke oorzaak nieuwe (onder)-
soorten zich vestigen en deel gaan uitmaken van de natuur. Tijdens shows 
komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel ontsnapt. 
Hybridisatie 
Slechte voorlichting 
Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder het mom van 
voorlichting. In veel shows wordt echter nauwelijks voorlichting gegeven. 
Of is de verschafte informatie feitelijk onjuist. Ook past het karakter van de 
shows niet bij de voorlichting: roofvogel- en uilenshows draaien om het feit 
dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs aanraken. Dit is 
tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild. Daar blijven ze 
het liefst ver van mensen verwijderd en laten ze zich zeker niet aaien. 
Vogels horen vrij te zijn 
Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. In Nederland zijn heel 
wat roofvogels en uilen in het wild te bewonderen. Van hartje stad tot op 
het platteland, in bossen, langs de snelweg. 
 
Bovengenoemde argumenten zijn opgenomen in een flyer die via de 
eerder genoemde website kan worden gedownload en met behulp 
waarvan de argumenten tegen het houden van uilen- en roofvogelshows 
kunnen worden verspreid. 
 
 

Bosuilenterritoria 
 

Arend de Jong heeft de territoria van de Bosuilen weer geteld: 
 
Gebied 2010 2011 
 
Gem. Beverwijk 1 1 
NHD Wijk aan Zee-Egmond 35 36 
Marquette 1 2 
Heiloo 1 2 
NHD Bergen 7 11 
Gem. Bergen 9 9  
SBB Schoorl 5 8 
Gem. Schoorl 1 1 
Gem. Alkmaar 0 1 
 
Totaal 60 71 
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TE KOOP (1) - NH Broedvogelatlas 2010 
 
Via de SVN heeft de Vogelwerkgroep nog een aantal van de nieuwste NH 
broedvogelatlassen in beheer, die verkocht kunnen worden voor 24.50 
euro per stuk waarbij aangetekend moet worden dat de Vogelwerkgroep 
daarvan 2.50 euro per atlas kan houden. U steunt dus ook nog eens de 
Vogelwerkgroep ! U kunt bellen met Hans Stapersma (06-22684313) 
indien U zo alsnog eigenaar wilt worden van dit fraaie boek ! 
 
 
TE KOOP (2) – 50 jaar Vinkenbaan Castricum 
 
In het kader van het vijftigjarig bestaan van de Vogelwerkgroep verscheen 
eind 2008 een boek over de Vinkenbaan Castricum. Van 1960 tot en met 
2006 zijn hier ruim 350.000 vogels gevangen, verdeeld over ruim 200 
soorten. In dit boek wordt het ontstaan van de vinkenbaan beschreven.  

Verder kun je per soort de volgende dingen terugvinden: 

• veranderingen in aantal door de jaren heen 

• in welke tijd van het jaar trekken ze hier door 

• verschillen in doortrek tussen jonge en oude vogels en mannetjes / 

vrouwtjes 

• trekken de vogels vroeg of juist later op de dag door 

• de terugmeldingen op kaartjes, die de trekroute onthullen 

• de verste en oudste terugmeldingen 

• veranderingen in doortrekperiode door de jaren heen (global warming) 

• de vangmethode 

• per soort een foto 

 

Het grootste deel van de boeken is inmiddels verkocht maar we hebben 
nog wat boeken. Voor 15 euro hebt u er als lid van de Vogelwerkgroep 
eentje. Als U interesse heeft, neem dan contact op met: 

Guido Keijl, Brederodestr. 16a, 1901HW Bakkum, 0251 - 679 071 

Henk Levering, Willem de Zwijgerl. 57, 1901CP Castricum, 0251-659540 

Kees Roselaar, Stuartstr. 105, 1815BR Alkmaar, 072-5125423  
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Jaarverslag Vinkenbaan Castricum: 2010 deel 2 
Luc Knijnsberg 

 
Juli 
Op de 1ste ving Jan  60 nieuw geringde vogels: leukste was deze dag een 
Gierzwaluw. De 3de was een zeer leuke dag, met 91 vogels. Krenten waren 
deze dag 6 Gierzwaluwen, 2 Kleine Plevieren, een Kuifmees, een 
Sperwer, 4 Witgatten, een Zwarte Mees en als uitmijter een echte 
Huismus. Huismussen zijn uitermate schaars rond de vinkenbaan. De 9de 
was een geslaagde vangdag met leuke vangsten zoals 2 Kieviten, een 
Kuifmees en een Zwarte Roodstaart. Deze dag als knaller een 
Struikrietzanger. Op de 10de werd er met de baan een zeer vroege Grote 
Gele Kwikstaart gevangen, de vogel had nog het juveniele kleed. Zou er 
dan toch in de buurt een broedgeval van deze soort zijn geweest? Normaal 
trekken Grote Gele Kwikken pas vanaf september door. Verder deze dag 
ook 10 Witgatten. Vanaf de 13de hing de eerste IJsvogel weer in de netten, 
ondanks de strengere winters dit jaar toch nog 10 nieuw geringde vogels. 
De IJsvogels waren allemaal 1kj, oftewel allemaal in 2010 uit het ei 
gekropen. 
De 14de was een leuke dag met vangsten als 2 Buidelmezen, 2 IJsvogels 
en 6 Witgatten. In de na-ochtend nog een klappie meeuwen met 10 
Zilvermeeuwen, 2 Stormmeeuwen en 7 Kleine Mantelmeeuwen. Tevens 
zat er tussen de meeuwen een Zilvermeeuw met Belgische ring. Op de 
17de hing er een ‘ontsnapte’ Japanse Nachtegaal in de netten. De 19de hing 
er een Grauwe Vliegenvanger in het net, een soort die we toch maar 
weinig vangen. Totaal maar 3 Grauwe Vliegenvangers in 2010. De 20ste 
was een echte steltendag. Steltlopers waren deze dag 5 Watersnippen, 
een Oeverloper en maar liefst 24 Witgatten. 
De nacht van de 20ste op de 21ste besloot Richard te gaan “Porsen”. Porsen 
is tijdens de nacht extra mistnetten boven de baan met geluid van 
Porseleinhoen. Deze nacht ving hij er dan ook 2. Trouwens de enige 2 
voor 2010, dus Richard, grote klasse!  Verder op de 21ste  2 Bosruiters, een 
Kleine Plevier, juveniel - de eerste sinds jaren! - en weer een Buidelmees. 
De dag erna vloog er weer tot 2x toe een Buidelmees in een misnet maar 
kwam er ook 2x met dezelfde vaart weer uit. Deze vogel werd dus niet 
gevangen, wel deze dag weer een Kleine Plevier. Op de 28ste hing er een 
Spotvogel in de netten. Tenslotte op de 30ste, een verrassing in de vorm 
van een Houtduif en een Ekster. Ook deze dag een geringde Tapuit met 
kleuringen, een broedvogel van het Hollandse duin! 
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Leuke waarnemingen in juli: 
Op de 2de zong er een Roodmus nabij de baan. 
Op de 9de vloog er een mannetje Kemphaan over de baan. 
Dat waren eigenlijk wel de leukste. 
 
Augustus 
Op de eerste ving Jan 120 vogels, waarvan 18 Boompiepers wel het meest 
bijzonder waren. Ook deze dag een Oeverloper. Op de 3de weer een 
IJsvogel. De 4de werd er een Bontbekplevier met de slagnetten gevangen. 
Op de 6de hing weer de eerste Waterrietzanger in de netten. Dit is een 
echte augustussoort. Zaterdag de 7de was een leuke dag met soorten als: 
een Grauwe Vliegenvanger, een Groenpootruiter, een Spotvogel, 7 
Witgatten en de tweede Waterrietzanger. De dag erna was ook niet echt 
slecht met 4 Groenpoten, een IJsvogel, 6 Witgatten en een Snor. De 10de 
was ook weer zo’n soortenrijk dagje met 2 Groenpoten, een Bontbek- 
plevier, een Snor en de eerste Sperwergrasmus voor 2010. De 12de 
wederom zo’n dag, met deze dag 4 Groenpoten, 2 IJsvogels en weer een 
Snor. Op de 13de hing er een zeer vroege jeugdkleed Sijs in een misnet, 
onze vroegste ooit! Ook op deze dag ook weer de eerste Bonte 
Vliegenvanger.  
Op de zaterdagen wordt er vaak erg leuk gevangen zoals ook op de 14de 
met deze dag een Grauwe Vliegenvanger, 2 Gele Kwikstaarten, een 
Oeverloper, een Snor, 3 Steenlopers, 2 Waterrietzangers en een Huismus. 
Wat een dag, ik teken ervoor! De 15de was niet echt spectaculair, wel deze 
dag maar liefst 4 Bonte Vliegenvangers en een Kleine Karekiet met 
Belgische ring. De 16de zullen velen zich nog lang blijven herinneren, want 
dit was de dag dat er een Groene Bijeneter bij de baan zat en deze vogel 
trok veel bekijks. Deze dag was er trouwens ook veel steltentrek, vangsten 
waren o.a. 2 Bosruiters, 2 Witgatten en een Groenpootruiter. De 17de 
werden er weinig vogels gevangen maar wel een hele leuke vangst van 
een juveniele Grauwe Klauwier! De 20ste was er veel aankomst want er 
werden maar liefst 143 vogels van een ring voorzien; leuk waren een 
Paapje en een Sperwergrasmus maar ook kwantiteit in de vorm van maar 
liefst 51 Kleine Karekieten. Op de 21ste weer 2 IJsvogels. Daarna een 
weekje erg slecht weer met weinig vangacties tot de 28ste. Deze dag een 
Kleine Bonte specht en 2 Steenlopers. Tenslotte de 31ste met 148 nieuw 
geringde vogels, krentjes deze dag een Snor, een Steenloper en 2 
Watersnippen. 
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Leuke waarnemingen in augustus: 
Er vlogen vele steltlopers over de baan in allerlei soorten en maten. 
Uiteraard de Groene Bijenter op de 16de maar deze dag ook een Visarend 
en een overvliegende Temmincks Strandloper. 
Op de 17de een groep van maar liefst 25 Steenlopers langs de baan. 
Op de 19de was de Witoogeend weer present in het Hoefijzermeer. 
 
September 
Op de 1ste hing de eerste Draaihals weer in de netten. Draaihals is een 
echte septembersoort en één van de mooiste vogels in de hand! De 3de 
werd er een juveniele Goudplevier gevangen. De eerstejaars vogels zijn 
vrij tam en vrij makkelijk te vangen. De 4de was een krentendag want deze 
dag een Ortolaan, een Paapje en een Sperwergrasmus. Ook op deze dag 
een Kleine Karekiet met Deense ring. De dag erna op de 5de ook geen 
slechte dag met weer een Sperwergrasmus, een Bontbekplevier en ook 
weer een Paapje. Op de 6de werd er een Grote Gele Kwikstaart gevangen; 
dit is een echte september/oktober soort maar helaas lieten ze het dit jaar 
wat erg afweten: we vingen er slechts 5. Daarna volgde weer een volle 
week slecht weer met veel regen maar vooral ook veel wind, wat erg slecht 
is om te vangen. 
Vanaf de 21ste werd het pas weer goed vangen met deze dag 173 nieuw 
geringde vogels; leuk waren een IJsvogel en 2 Gele Kwikstaarten. Het 
aantal werd deze dag gemaakt door de mezen, namelijk 33 Koolies en 52 
Pimmies. Woensdag de 22ste werd het echt goed vangen met deze dag 
255 nieuw geringde vogels. Krenten deze dag: de eerste Bladkoning en 
een Draaihals. Aantallen waren er van Zwartkop, 118 stuks! De 23ste was 
ook een echte kwantiteitdag met 231 nieuw geringde vogels. Deze dag 
precies 100 Zwartkoppen. De 25ste weer een echte knaller in de vorm van 
een Siberische Snor of is het nou een Siberische Sprinkhaanzanger? De 
26ste ging het feestje gewoon door met deze dag maar liefst 3 Bladkoning-
en en na jaren weer eens een IJsgors. Dinsdag de 28ste was ook weer zo’n 
dag. Deze dag maar liefst 301 nieuw geringde vogels. Kwaliteit deze dag 
een Beflijster en een Draaihals. Kwantiteit 153 Roodborsten! Het kon nog 
beter: op de dag erna de 29ste met maar liefst 358 nieuw geringde vogels. 
Leuk was een Beflijster en de Roodborsten eindigden net even lager met 
148 stuks. Deze dag vingen we maar liefst 30 verschillende soorten en 
geloof me, dat is echt goed! 
Op de 30ste hing er weer een Bladkoning in de netten. 
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Man Beflijster                                                                              Foto Luc Knijnsberg 

 
 
Leuke waarnemingen in september: 
2 Morinelplevieren waren present op de 2de. Ook op deze dag meende 
Arnold een overvliegende Griel te zien, maar hij was helaas niet zeker. Op 
de 3de vloog er weer een Morinelplevier over de baan en ook een langs 
trekkende Visarend. Op de avond van de 4de zag Guido een IJsgors nabij 
de baan. Op de 5de vlogen er 2 Zwarte Ooievaars over de baan. De 6de 
werd er nabij de misnetten een Sperwergrasmus gezien, maar helaas liet 
de vogel zich niet vangen. Op de 10de werd een Grote Zilverreiger gezien - 
ze worden steeds talrijker. De 21ste vloog er een Duinpieper langs de baan 
en werden de eerste Beflijsters weer gezien. Op de ochtend van de 22ste 
joegen er 4 grote vleermuizen in de schemering. Vermoedelijk gaat het om  
Rosse Vleermuizen; ook deze dag maar liefst 2 keer een IJsgors. De 28ste 
werd er veel leuks waargenomen in de omgeving van de baan; deze dag 
een Visarend, een Appelvink, een Slechtvalk, 6 IJsgorzen, 23 Beflijsters in 
losse groepjes en een groep van 14 Lepelaars. 
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Oktober 
Gelijk op de 1ste een goede aftrap met een Bladkoning en nog leuker de 
tweede Struikrietzanger voor 2010. Op de 2de een IJsgors en 2 Paapjes. 
De 3de ook niet slecht met 2 Bladkoninkjes. De 4de was een echte knaldag 
met maar liefst 362 nieuw geringde vogels. Krenten deze dag een Zwarte 
Roodstaart, een Buidelmees en maar liefst 8 Bladkoninkjes, een nieuw 
dagrecord voor de baan, oude record stond op 7. De 5de was ook zo’n dag 
met deze keer 242 nieuw geringde vogels. Leuk waren 2 Grote Piepers en 
2 Bladkoninkjes. Dat begin oktober de Bladkoninkjes doortrekken, bleek 
ook weer op de 6de, met weer 4 stuks. Deze dag kwamen ook de lokkers 
weer naar de baan. De lokkers bleek slechts te bestaan uit één vogel, een 
Groenling. Ja Piet, je moet ook wel het deurtje van de volière dicht doen! 
Op de 7de wederom 2 Bladkoninkjes, ze worden gewoon zo langzamer-
hand! De 8ste geen Bladkoning maar een Oeverpieper en een Zwarte 
Mees. De 9de wederom een goede dag met 234 nieuw geringde vogels. 
Krenten deze dag een Goudplevier, een Baardmannetje en een Appelvink. 
Dat het najaar begon te worden bleek wel uit 27 Zanglijsters. Op de 10de 
weer een Bladkoning en maar liefst 31 Goudhaantjes en 33 Zanglijsters! 
De 13de wederom een Bladkoning. 
De 17de werden de eerste 2 Geelgorzen weer gevangen, een echte late 
najaarssoort. Ook op deze dag een Kleine Barmsijs. Zou het weer gaan 
gebeuren, een invasie van Grote Barmsijzen? Deze dag was trouwens wel 
een echte dramadag want er bleken 4 Mistnetten te zijn doorgesneden 
door een vandaal! De dag erna de 18de was ook een opmerkelijke dag met 
de vangst van een adulte vrouw Havik in een misnet! Deze Havik had in 
haar klauwen in een pas geslagen Merel. Dat is op zich niet vreemd, wel 
dat deze Merel geringd was met een London ring. Verder zag Jan deze 
dag vlak voor zijn ogen een Pallas Boszanger ontsnappen uit een misnet. 
Vanaf de 19de zakte de vangst aardig in tot enkele vogels per dag. De wind 
kwam uit het noordwesten en was hard! Tja dat is nou niet het ideale 
vangweer. 
Op de 23ste ook weinig vogels maar wel een mannetje Cetti’s Zanger, onze 
2de man Cetti’s Zanger ooit. Het geslacht is bij deze soort goed te zien aan 
de vleugellengte, die bij de mannetjes een stuk langer is. Nu hopen dat we 
de zang een keer gaan horen in het duingebied. Op de 24ste hingen de 
eerste 3 Grote Barmsijzen in het net. Later bleek dit het begin van een 
kleine invasie van de soort. We vingen in 2010 77 stuks. Ik denk dat de 
26ste de mooiste dag van 2010 moet zijn geweest. Ik zat zelf op de Veluwe 
deze week, snik! Deze dag werd er een vrouw Cetti’s Zanger geringd. 
Maar echte knaller was toch wel de vangst van 4 Pestvogels op het 
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slagnet de Druip. De ringers hadden het geluk dat de Pestvogels dorstig 
waren en met z’n vieren bij het kleine waterbakkie gingen zitten om hun 
dorst te lessen. Ik weet zeker dat ze daar niet aan zijn toegekomen! Op 
deze dag vlogen er trouwens verschillende groepjes Pestvogels over de 
baan. De 30ste was ook nog een aardige dag met een Zwarte Roodstaart 
en een Tjiftjaf van de ondersoort abientinus, oftewel in gewoon Nederlands 
een Scandinavische Tjiftjaf. Deze zijn te herkennen aan het bruinige kleed. 
Tenslotte de 31ste was het erg druk op de baan met ringers. Deze dag 
kwam er dan ook een fotograaf van het blad Landleven en iedereen wilde 
natuurlijk graag op de foto. De dag zelf was ook wel aardig met vogels. 
Leuk waren in ieder geval 3 Steenlopers die in één slag werden geslagen 
op de spreeuw. 
 
Leuke waarnemingen in oktober: 
Op de 2de zat er even een Siberische Boompieper in het hout, helaas liet 
de vogel zich niet vangen. Ook op de 2de een Draaihals en een langs 
vliegende Kleine Jager. Op de 4de werd er weer een Draaihals gezien  en 
vloog er een Smelleken langs de baan. De 5de kwamen er 4 Grote Piepers 
langs waar er dus 2 van gevangen werden, deze dag ook een groep van 
10 Grote Lijsters naar zuid. Grote Piepers werden gezien op de 6de de 7de 
en de 8ste. Maar liefst 8 Atalanta’s vlogen naar zuid op de 9de. Op de 10de 
werd er een Buidelmees en een adulte Dwerggans waargenomen. De 11de 
vlogen er 5 Roeken naar oost. Op de 22ste werd er weer eens na tijden een 
Ruigpootbuizerd gezien nabij de baan. De 26ste de dag van de Pestvogels 
werden er 4,4,10,5,1,5 vogels overvliegend waargenomen, hoezo invasie? 
 
November  
Begin november was slecht door veel wind en van tijd tot tijd regen. Pas op 
de 7de werd het weer beter en dus ook de vangsten. Deze dag dan ook 
258 nieuw geringde vogels. Krenten waren een Bladkoning, zijn 
zeldzamere bruine broer: een Bruine Boszanger, een Zwarte Roodstaart 
en maar liefst 8 Scandinavische Tjiffen. De 8ste was ook niet slecht met 134 
vogels; grappig was een late Kleine Karekiet en de Merel was ook duidelijk 
op trek met 66 gevangen stuks. Verder deze dag ook een Tjiftjaf met 
Deense ring. Daarna werd het weer wat rustiger. Leuk was de vangst van 
de eerste Sneeuwgors op de 10de. De 14de ging Richard even vangen in de 
middag, hij ving 2 vogeltjes maar wel gaaf - het waren een Sneeuwgors en 
een Siberische Tjiftjaf. André ving op de 15de slechts 28 vogels, krent was 
toch wel een Putter. Putters vangen we maar weinig. In 2010 hadden we 
er slechts 2. De 16de was een echte Gorzendag met vangst van een 
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IJsgors en 3 Sneeuwgorzen. Helaas werd een aanwezige Dwerggors niet 
gevangen. Op de 17de werd er een late Bladkoning en na jaren weer eens 
een Groene Specht gevangen. De 19de was een dag als vroeger, Henk 
ving deze dag 2 Fraters en dat was echt lang geleden. Dat ze überhaupt 
nog bestaan in het duin! De 21ste was echt een mooie toegift voor 
november met deze dag 45 vogels, maar wat een kwaliteit, een 
Boomleeuwerik, nieuwe handsoort voor Jan!, een Pallas Boszanger, een 
zeer late Rietzanger, een late Fitis en als dessert 10 Sneeuwgorzen. De 
22ste ving André de enige Klapekster voor 2010 en één van de 2 Bokjes 
voor 2010. De 24ste ving Arnold er nog 2 Fraters en een Sneeuwgors bij. 
De 26ste nog een Frater. De 28ste was een leuke dag met een Bokje, 2 
Watersnippen, weer een Boomleeuwerik en 3 Fraters. De 30ste was een 
echte pechdag met een slag op een Blauwe Reiger waarbij het net door de 
vorst niet dichtging en daarna een Bergeend die door een gat ging, wat 
een pech. De dag werd deels goedgemaakt met een Bonte Strandloper, 2 
Watersnippen en 2 Wulpen. De winter was begonnen! 
 
Leuke waarnemingen in november: 
2 Pestvogels zaten in het hout op de 1ste. Weer een Pestvogel in het hout 
op de 7de. Groepjes Pestvogels van 2 en 10 stuks vlogen over de baan op 
de 8ste. Een Wezel werd gezien bij de baan op de 9de. Op de 16de werd de 
Dwerggors samen met een Appelvink nabij de baan gezien. Een Ransuil 
werd gezien op de 17de, ze worden zeldzaam in het duin! Een Klapekster 
zat bij de baan op de 19de. Op de 30ste een Ruigpootbuizerd. 
 
December 
Normaal gesproken eindigt het vangseizoen zo rond begin december tenzij 
het gaat winteren. En winteren deed het deze decembermaand dus werd 
er nog volop gevangen. De 3de was een leuke winterdag met 74 nieuw 
geringde vogels. Leuk waren 7 Bonte Strandlopers, een Bonte Strandloper 
met Zweedse ring, 43 Veldleeuweriken en 3 IJslandse Tureluurs. De 
IJslandse Tureluurs zijn van de ondersoort robusta en zijn te herkennen 
aan de langere vleugels, het grotere voorkomen en de donkere rug. Nu 
maar eens een terugmelding krijgen vanaf IJsland, zou erg leuk zijn! 
Arnold ving later op de dag nog een klappie meeuwen waaronder 12 
Stormmeeuwen en 3 Kokmeeuwen. De dag erna op de 4de veel sneeuw 
maar slechts een handjevol vogels. De sneeuw dooide snel weg en het 
was even gedaan met het wintervangen. De 17de viel er opnieuw sneeuw 
en werd er gelijk weer aardig gevangen. Met sneeuw komt er gelijk volop 
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trek op gang en vertrekken de vogels naar het zuiden. Deze dag 26 vogels 
waarvan 21 Veldleeuweriken en ook weer een IJslandse Tureluur.  
 

 
 

IJslandse Tureluur                                                                      Foto: Luc Knijnsberg 

 
Zaterdag de 18de zullen de ringers niet snel vergeten er was in de nacht 
namelijk ruim 30 cm gevallen. Er moest dus eerst volop sneeuw geruimd 
worden wilden we überhaupt iets vangen. Het was al een hele tour om bij 
de baan te komen! Na een uurtje sneeuwruimen hadden we een baan 
vangklaar. We namen gauw een welverdiende bak koffie en de eerste 
Veldleeuweriken meldden zich. Naderhand hebben we ook nog met een 
paar misnetjes gevangen. We vingen deze dag 107 vogels waarvan 93 
Veldleeuweriken, een Bonte Strandloper, 7 Graspiepers, een Kokmeeuw, 
2 Koperwieken, een Rietgors, een Zwarte Mees en als surprise tussen een 
klap Veldleeuwen een IJsgors! Niet slecht! De 19de werden er 36 vogels 
gevangen, leuk waren 2 Waterpiepers. De 20ste weer een Waterpieper, 
maar toch werd het wel erg stil ondanks de sneeuw. De 21ste ving Jan een 
IJsgors, een Wulp, 10 Stormmeeuwen en een Zwarte Kraai. Het was 
duidelijk dat er nu met brood de nodige meeuwen gevangen konden 
worden. Meeuwen vangen vind ik heel spannend en spectaculair. We 
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strooien de baan vol met brood, luiken dicht en draaien het geluid van 
Stormmeeuw. Als er meeuwen komen opdagen lokken ze elkaar door te 
gaan rondcirkelen. Wil er dan een Stormmeeuw of soms nog beter een 
Kokmeeuw op de baan, dan zal de baan snel volstromen met meeuwen - 
dan nog even op het juiste moment slaan en gauw naar buiten om de 
meeuwen te rapen en in jute zakken te proppen. Meeuwen zijn erg sterk 
en in de donkere jutezak blijven ze relatief rustig. Dit meeuwen vangen lukt 
goed gedurende de avondtrek als de meeuwen naar zee trekken om te 
gaan slapen. De meeste werden dan ook gevangen tussen 15:00 uur en 
17:00 uur. De 22ste ving Arnold in de ochtend. Hij ving een Buizerd en een 
Kokmeeuw met 14 Stormmeeuwen. Ook ving hij een Russische 
Stormmeeuw die herkenbaar is aan het grotere formaat. Ikzelf ving met 
collega Paul van der Linden in de namiddag 2 grote klappen meeuwen. 
We hadden 35 Stormmeeuwen en 5 Kokmeeuwen aangevuld met 2 
Stormmeeuwen met een Nederlandse ring waarvan 1 met kleuringen die 
de winter ervoor geringd was in Zoetermeer.Op de 23ste probeerden we het 
weer. Jan was ruim op tijd aanwezig en had het eerste klappie meeuwen al 
binnen. We vingen deze dag 30 Storm-meeuwen en een Zilvermeeuw. 
Leuk waren 2 buitenlandse Stormmeeuwen, één uit Estland en één uit 
Zweden. De dag voor kerst, de 24ste ging ik in de middag nog even met 
mijn kinderen een poging wagen. Resultaat: 5 Stormmeeuwen, 4 Merels 
en een Kramsvogel. Eerste kerstdag ving Arnold 23 Kramsvogels, 16 
Stormmeeuwen, een Kokmeeuw en een Zilvermeeuw. De 27ste ving Jan 5 
Merels, een Koolmees en een Torenvalk. In de middag probeerde ik het 
weer met mijn kinderen. Resultaat: een klap Stormmeeuwen van 12 stuks. 
De 29ste ging Arnold vangen met als resultaat slechts een Merel. In de 
middag werd er weer gemeeuwd met als resultaat 48 Stormmeeuwen en 
een Kokmeeuw. Een zeer oude versleten Hiddensee ring kon helaas niet 
meer goed worden afgelezen. Toen we aankwamen in het infiltratiegebied 
zat bij de VBK keet een eerstejaars Knobbelzwaan te wachten op een ring. 
Tenslotte sloot Arnold het jaar af op de 30ste met een Ekster, een 
Kokmeeuw en weer 37 Stormmeeuwen. 
Het jaar was voorbij maar wat een vangsten nog in december! 
 
Leuke waarnemingen in december: 
Een Ruigpootbuizerd op de 2de. Op de 3de vloog er een Kanoet nabij de 
baan, en dat is best bijzonder in de winter. Ook op de 3de en ook bijzonder 
in de winter waren 2 Grutto’s naar noord. Op de 18de werden er minimaal 3 
IJsgorzen waargenomen. Een Dwerggans zat in het infiltratiegebied op de 
19de. Op de 29ste 112 Nijlganzen in het infiltratiegebied. 
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Jaarstaat Vinkenbaan 2010     
 

Blauwe Reiger 1 Boomleeuwerik 2 Tjiftjaf 590  
Knobbelzwaan 1 Veldleeuwerik 754 Siberische Tjiftjaf 1 
Nijlgans 5 Boerenzwaluw 6 Scand.Tjiftjaf 1 
Blauwe Kiekendief 1 Grote Pieper 2 Fitis 542 
Havik 3 Boompieper 70 Goudhaan 368 
Sperwer 2 Graspieper 105 Vuurgoudhaan 71 
Buizerd 1 Waterpieper 9 Grauwe Vliegenv. 3 
Torenvalk 6 Oeverpieper 8 BonteVliegenv. 16 
Kwartel 3 Gele Kwikstaart 4 Baardmannetje 8 
Fazant 2 Gr. Gele Kwikstaart 5 Staartmees 44 
Waterral 6 Witte Kwikstaart 14 Glanskopmees 4 
Porseleinhoen 2 Witte Witte Kwikst. 1 Kuifmees 9 
Waterhoen 1 Rouwkwikstaart 1 Zwarte Mees 24 
Meerkoet 3 Pestvogel 4 Pimpelmees 609 
Scholekster 2 Winterkoning 56 Koolmees 625 
Kleine Plevier 14 Heggenmus 192 Boomkruiper 15 
Bontbekplevier 5 Roodborst 1370 Buidelmees 4 
Goudplevier 2 Nachtegaal 298 Wielewaal 1 
Zilverplevier 10 Blauwborst 65 Grauwe Klauwier 1 
Kievit 8 Zwarte Roodstaart 4 Klapekster 1 
Kanoetstrandloper 5 Gekr. Roodstaart 33 Vlaamse Gaai 13 
Bonte Strandloper 39 Paapje 13 Ekster 4 
Bokje 2 Roodborsttapuit 43 Zwarte Kraai 2 
Watersnip 24 Tapuit 3 Spreeuw 256 
Rosse Grutto 49 Groenlandse Tapuit 4 Huismus 2 
Regenwulp 1 Beflijster 2 Ringmus 5 
Wulp 13 Merel 621 Vink 73 
Zwarte Ruiter 2 Kramsvogel 2039 Keep 20 
Tureluur 14 Zanglijster 445 Groenling 14 
IJslandse Tureluur 5 Koperwiek 291 Putter 2  
Groenpootruiter 16 Grote Lijster 12 Sijs 37 
Witgatje 152 Cetti’s Zanger 3 Kneu 30 
Bosruiter 4 Siberische Snor 1 Frater 8 
Oeverloper 3 Sprinkhaanzanger 309 Barmsijs 4 
Steenloper 11 Snor 5 Grote Barmsijs 77 
Kokmeeuw 13 Waterrietzanger 4 Kleine Barmsijs 20 
Stormmeeuw 243 Rietzanger 192 Goudvink 36 
Russ. Stormmeeuw 1 Struikrietzanger 2 Appelvink 1 
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Kl. Mantelmeeuw 15 Bosrietzanger 72 IJsgors 6 
Zilvermeeuw 20 Kleine Karekiet 192 Sneeuwgors 16 
Gr. Mantelmeeuw 1 Spotvogel 5 Geelgors 2 
Houtduif 1 Sperwergrasmus 4 Ortolaan 1 
Gierzwaluw 13 Braamsluiper 236 Rietgors 135 
IJsvogel 10 Grasmus 368 
Draaihals 3 Tuinfluiter 323 Totaal         15145 
Groene Specht  1 Zwartkop 1674 
Kl. Bonte Specht 1 Pallas Boszanger 1 
Gr. Bonte Specht 34 Bladkoninkje 29 
 
 
 
Vogelweekend Nationaal Park de Weerribben, Overijssel, 6-8 mei 2011 

 
 

Vrijdag 6 mei                                                                               Ben Tromp 
 
Het weer is fantastisch, zo ook de verwachting t/m zondag. Rond 12.30 uur 
komen we aan in Overijssel, waar een aantal mensen, we zijn met een 
groep van 18 man, een fiets gaan huren bij het Bezoekers Centrum aldaar.  
De bagage wordt met een boot van Staatsbosbeheer naar “De Kragge” 
gebracht, een groepsverblijf van Staatsbosbeheer. Joop Zuiderwijk is niet 
goed ter been en krijgt een lift van de “bootsman”. Onderweg naar De 
Kragge horen we o.a. de Braamsluiper, een vogel die bij mij altijd een 
gevoelige snaar raakt, de Kleine Karekiet, die we naar mijn beleving, later 
niet zo vaak meer zullen horen. De Rietzanger hebben we daarentegen 
wel veel gehoord en gezien.  
Bij De Kragge aangekomen worden de stapelbedden geïnspecteerd en 
uitgekozen. Huub en ikzelf kiezen toch voor de veilige weg met het matras 
op de grond. Niet vanwege hoogtevrees, maar een vrije val vanaf 1.65 m. 
hoog, komt toch hard aan! Nadat we de lunch hebben gemaakt, en 
gegeten, vertrekken we rond 14.00 uur op de fiets het gebied in via 
Ossenzijl. Joop past op “Het Fort” want een andere fiets (die als extra 
service door het organisatieteam wordt geleverd), blijkt toch geen succes. 
Voorbij Ossenzijl zien we een Ooievaar op het nest, een vogel die we 
vaker gaan zien in de Weerribben. We zien veel libellen en geen libelles 
zoals Philip Friskorn ons meldt (dan zouden we het hebben over dat 
damesblad!). Dan hoop je ook de Boomvalk te zien en dat gebeurt ook op 
de Lageweg. Op het Hamspad richting Pollesteeg horen we o.a. de 
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Bosrietzanger als voorzetje van Huub; een Waterral werd gehoord door 
Jan van Leeuwen. Grutto en Kievit zien we weinig, wel zien we een 
Purperreiger, Sperwer, Bruine Kiekendief, Paapje (vrouwtje en mannetje) 
en als klapper 2 Kraanvogels cirkelend op de thermiek; mogelijk verdreven 
uit het Fochteloërveen vanwege de brand onlangs.  
Opvallend is hier het verschil in het landschap te zien, met aan de ene kant 
de wat lagere strakke vlakke polder met grasland en aan de andere kant 
het zo kenmerkende gebied van de Weerribben met veel riet, bosschages, 
moerasbossen en zo meer. Via het buurtschap Baarlo en Nederland 
komen we in Kalenberg met zijn vele bruggetjes. Renie weet dat ook nog 
goed! Gezien de lancering van zijn statief, dat gelukkig weer goed terecht 
kwam.  
Rond 18.30 uur waren we weer bij de De Kragge, waar we Joop konden 
melden dat we toch zo’n kleine 60 soorten vogels hebben waargenomen.  
Waarbij hij ons weer kon melden wat hij aan vrouwelijk schoon op de boten 
en op de fiets had gespot. Dus wie heeft nu wat gemist?!  
Met een aantal mensen wordt de maaltijd bereid, bestaande uit twee grote 
pannen soep, stokbrood, en roggebrood met heerlijke Noord Hollandse 
kaas. Buiten genieten we van al deze lekkernijen en de avondzon, waarbij 
we nog worden verrast met Weerribben-yoghurt uit Limmen of Uitgeest (dit 
is mij even ontgaan), zo meldde Marian. Zij had ook heerlijke zelfgemaakte 
jam meegenomen. Na de afwas konden we niet lang meer buiten zijn, 
vanwege het nogal agressief gedrag van “knutvliegjes”, zoals deze 
beestjes schijnen te heten.  
Dan heeft Huub nog een verrassende vogelquiz in petto, waarbij de 
antwoorden van een aantal vragen nog verrassender zijn, en enkel uit de 
koker van Huub ‘s pen kunnen komen! De kelen worden nog even 
gesmeerd, waarna een aantal de slaapzakken induikt en wij terugkijken op 
een bijzondere mooie eerste dag. 
 
Zaterdag 7 mei                                                                           Jan Zweeris  
 
Op dag 2 van ons verblijf in dit gebied waren we om 7 uur bij onze 
eendenkooi-gids Philip Friskorn, bekend van een lezing over de Weer-
ribben in de Hoep. Hij leidde ons rond in de Kloosterkooi, een zeer oude 
eendenkooi, die een fikse opknapbeurt nodig heeft. Helaas was de 
vogelrijkdom er niet groot. De meeste vogels die we nog zagen, zaten in 
de omgeving of vlogen er overheen. Dat laatste deden een Goudvink, een 
Appelvink en een Turkse Tortel. Een Gekraagde Roodstaart zat in de 
opkomende zon op te warmen. Een Grote Bonte Specht begon te oefenen 
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op een dode tak. En een Vlaamse Gaai vluchtte hoorbaar weg. Ook nog 
een vluchtige kennismaking met een Watersnip en een Bonte 
Vliegenvanger. Ik vergeet nog de Tuinfluiters te vermelden. Die laten zich 
trouwens door het hele gebied veelvuldig horen, net als de Fitis en de 
Tjiftjaf. Enkele planten vielen ons op. Tussen de vele Adelaarsvarens stond 
al een flink uit de kluiten gewassen Koningsvaren. Het bijzondere van deze 
plant is dat de sporendoosjes niet op de achterkant van de bladeren zitten, 
maar in een pluim aan een centrale bladveer. Van de vlinders fladderden 
Oranjetipjes rond. Hun waardplant de Kale Jonker was hier veel te vinden, 
nog als bladrozet. Het hele gebied was dicht begroeid met Berken, Elzen 
en Essen. De verdroging was ook hier duidelijk te merken. Philip vertelde 
nog dat de waterkwaliteit verbeterd is door waterinlaat uit het Zwarte 
Water. Dat is goed te merken aan de Schrijvertjes (kevertjes) en 
Schaatsenrijdertjes op het water. Bij vervuild water verdrinken ze, doordat 
de oppervlaktespanning te laag is.  
Bij het afscheid kreeg onze rondleider een aantal flesjes lokale drank en 
koek uit onze streek aangeboden, vergezeld van onze dank. Terug 
over het smalle fietspad en de vele hoge bruggetjes, maakten we ons klaar 
voor de middagtocht, op de fiets, naar de Z.O.kant van de Weerribben. 
Weer terug over dat zelfde pad, stopten we bij een bocht in de Kalenberger 
gracht om 4, later 6, Ooievaars te spotten. Daar bleef het niet bij. Diverse 
roofvogels vertoonden zich boven dit tafereel: een man Bruine Kiekendief,  
een Sperwer en een Buizerd. Terwijl we daar in de berm stonden, zagen 
we een paartje Bonte Vliegenvangers bij een nestkast in een fruitboom. Ze 
waren druk in de weer hun jongen te voeren. Een Zanglijster met een 
snavelvol wormen/larven streek ook nog even neer in diezelfde boom. 
 
Zondag 8 mei                                                                        Huub Huneker 
 
Deze ochtend, met fluisterboten varen in het gebied waar we, met 
uitzondering van het bezoek aan de eendenkooi, steeds op uit hadden 
gekeken, was een paradijselijke ochtend. Wat voeren we toch door een 
paar prachtige sloten! Een schitterende inkijk in het gebied hadden we. We 
volgden de acht kilometer lange Kalenbergroute. 
In de eerste sloot was het direct raak: een zingende Wielewaal vanuit een 
dichtbebladerde Eik, direct grenzend aan een ratelpopulierenbosje van 15-
20 m hoogte. We kregen de vogel helaas niet te zien. Zo gaat dat zo vaak 
met Wielewalen. Hij zal ons ongetwijfeld wel gezien hebben, maar hebben 
gedacht: “ja voor mij is het zondag en in deze gereformeerde omgeving 
laat je je dan zo minimaal mogelijk zien”. Het was de vierde Wielewaal die 
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vroege ochtend, want terwijl vijf personen de boten aan het ophalen waren, 
hoorde de rest vanaf het terrein van de De Kragge drie verschillende 
mannetjes zingen. 
Tussen versbeloverde bomen voeren we door tunnels groen, wit 
bepoederd met volop bloeiende Lijsterbessen en Appelbessen. Deze 
laatste is een lage, soms vrij hoge struik, die zich door uitlopers sterk 
vermeerdert. Het is een bastaard van twee Noord-Amerikaanse soorten 
die, net als Amerikaanse Vogelkers, tot de meest agressieve exoten 
(neofieten) van onze flora behoort. Door hun sterke uitlopervorming 
worden ze “moeraspest” genoemd, omdat ze autochtone gewassen 
nauwelijks de ruimte geven. Helaas, maar een mooi gezicht was het wel. 
Vanuit het bos kwamen we uit op een groot open stuk met uitgroeiende 
grassen en kruiden. Het waaide behoorlijk. Al snel zagen we een vibrerend 
vliegende en duikelende Watersnip. Bij dat duiken hoort een “blatend” 
geluid dat wordt voortgebracht doordat lucht stroomt langs de gespreide, 
buitenste twee staartpennen. Een bijzonder geluid op een bijzondere 
manier voortgebracht. Maar door die wind was het onuitstaanbaar dat we 
dat geluid niet konden horen, terwijl de snip zo actief boven en voor ons 
vloog. Al gauw was er een tweede Watersnip te zien. Twee territoria ? Eén 
exemplaar landde 20m voor ons! Dus: boten aan de kant, koffie 
tevoorschijn, broodzakken en koekdozen open en wachten maar. En 
uiteindelijk leverde dat op wat we wilden. Dichtbij ons duikelde de Snip 
meerdere malen en hoorden we allen het mekkerende geluid van een 
“hemelgeit” die zijn territorium markeert. Groots was het!! 
Even verderop hoorden we een tweede, heel ander geluid van deze Snip. 
“kloktikken” wordt het genoemd en het werd voortgebracht door twee 
vogels die vanuit de korte vegetatie elkaar iets te melden hadden. 
Intrigerende soort, die Watersnip! (kijk in de boeken maar na hoe de 
geluiden beschreven worden; je lacht je rot. Het je lezend proberen voor te 
stellen werkt niet. Je moet het life ondergaan en ik kan het u van harte 
aanbevelen). Naast de al genoemde landschappelijke indrukken vormden 
de Watersnippen het hoogtepunt van de vaartocht. 
Het moerasbos is voorts arm aan vogelsoorten. Met regelmaat een 
Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Boompieper en Gekraagde Roodstaart. Soms 
een Winterkoning. Dat was het. Echt heerlijk om te horen waren de 
jubelende Wulpen. Opvallend vonden we de constante aanwezigheid van 
Buizerds. Door het zonnige, warme en op sommige plekken hete weer 
vlogen er honderden libellen rond, hoofdzakelijk Viervlekken, die in het 
zonnetje ongelofelijk mooi zijn. Grauwe Vliegenvangers en Gekraagde 
Roodstaarten hoorden we op meerdere woonerven van Kalenberg en 
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Ossenzijl. En als je een uurtje rond het bezoekerscentrum van Staats-
bosbeheer rondscharrelde neem je heel wat vogelsoorten waar, die je ook 
nog eens heel goed te zien krijgt. Dáár merk je dat er soorten zijn die niks 
geven om topdrukte. En vlak boven je hoofd broeden daar Boeren-
zwaluwen! 
Des middags reden we van Ossenzijl naar een bosgebied ten noorden van 
Steenwijk. De Woldberg en Eeserveld heet het. Een glooiend landschap 
waarin weiden werden doorsneden met oude houtwallen en wegen met 
Eikenbomen. In het land vrijstaande bomen. Voorts bos van het type 
gemengd. In de eerste kilometer van de parkeerplaats gebeurde eigenlijk 
het meeste. Bonte Vliegenvanger in nestkast, Grauwe Vliegenvanger, 
Boomklever en Gekraagde Roodstaart.                                                                         
Uit een laan met Eiken en Beuken klonk de roep van een Zwarte Specht: 
“klie-jè,klie-jè” gevolgd door het jupen dat de Groene Spechten ook doen. 
Plots vloog de vogel uit een Eik en ging bovenin een Grove Den op een 
dode horizontale tak zitten zonnen. De rode vlek achter op de kop gloeide 
in het zonlicht. Eén telescoop op statief hadden we maar bij ons, vanwege 
de warmte. En dat werd direct afgestraft met zó’n waarneming. Een waar 
opstootje ontstond er. Voor sommigen was het alweer jaren geleden dat ze 
zo mooi een Zwarte Specht hadden gezien. Een snel opgehaalde 
telescoop bood verlichting. Zo heeft iedereen haar goed kunnen bekijken. 
In tegenstelling tot de Wielewaal van vanmorgen behoorde dit vrouwtje tot 
een dappere dame: op zondag zonnebaden in het openbaar. Sterke 
vrouw! Hopelijk accepteert haar man dit. Dat komt daar wel goed in 
Steenwijk, de vogels zijn al begonnen. 
Bos, veld en hei leverden nog op: drie Oranjetipjes en twee Bonte 
Zandoogjes (vlinders), twee Meikevers, enkele Appelvinken, twee 
Buizerds, drie Torenvalken en een Geelgors. Het was het hele weekend 
zuidoosten wind en in mei kan dat hele leuke (soms zeldzame) soorten 
opleveren. Denk daarbij aan Rode- en Zwarte Wouw, Roodpootvalk, 
Zwarte Ooievaar en/of Visarend. En ook van de kleine vogelsoorten is dan 
van alles te verwachten. In elk geval twee mannen hebben dit weekend 
ongelooflijk veel de lucht afgespeurd om iets van genoemde soorten te 
ontdekken. Het enige wat dat opleverde was een Wespendief die vrij laag 
over een bospad langs ons vloog. Hoogstwaarschijnlijk een broedvogel 
van hier. Het was een mooie afsluiting van een uiterst geslaagd VWG-
weekend! 
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Excursie Amsterdamse Waterleidingduinen, 6 maart 
Jan Zweeris 

 
Het was een stralende dag om vogels te spotten. Met 12 mensen, 
gewapend met kijker, telescoop of beide, liepen we door het nog rustige 
gebied naar de Oranjekom. Al vanaf de ingang bij de Oase werden we 
begeleid door roffelende Grote Bonte Spechten. De roffels verschilden van 
toonhoogte. De Grote Bonte is trouwens onze snelste roffelaar met 10 tot 
15 slagen per seconde. Niet alleen de spechten lieten zich horen, ook de 
Koolmezen, de Boomkruiper en de Boomklever maakten hun eigen 
kenmerkende geluid. Alleen de Koolmezen lieten zich zien, flitsend van tak 
naar tak. Over een planken pad kwamen we bij de Oranjekom. Ook daar 
was het erg rustig. Een paar Kuifeenden, een Meerkoet en twee 
Tafeleenden dobberden wat rond. Een Blauwe Reiger vloog over de plas 
naar .....? Ons volgende doel was het Sprenkelkanaal, waar al lange tijd 
een Waterspreeuw, een noordelijke, te bewonderen was. Ongeveer 
halverwege deze beek, die door een brede betonnen goot stroomt, zagen 
we de bruin zwarte vogel met zijn witte hals en borst. Hij was druk bezig 
zijn ontbijt te verzamelen tussen de kapotte oeverranden en onder water 
op de bodem. Onder water zwemmend met zijn vleugels, zagen we hem 
door het heldere water schieten en stoppen op plekken waar hij larven of 
insectenbroed vermoedde. In een flits stond hij dan weer op de oever, op 
en neer wippend op zijn eigen kenmerkende manier. 
Van de aanzwellende groep mensen met lange telelenzen trok het beestje 
zich niets aan. Bij sommige mensen zat hij op amper een halve meter 
afstand. Het diertje was erg honkvast, verplaatste zich maar een meter of 
5. Op een rooster boven een zijtak van de beek, waar het water ruisend als 
een watervalletje onder door stroomde, ging hij zitten zingen. Het waren 
korte hoge trillertjes, waarbij hij knipoogde met het witte bovenste ooglid. 
Een grappig gezicht. 
We moesten ons echt losscheuren om verder te gaan langs de 
kunstmatige beek, die snel stroomde. In een stuk naaldbos hoorden en 
zagen we Kuifmezen en Goudhaantjes. Ze waren zo snel, dat we ze amper 
konden zien. Af en toe vertoonde zich een Buizerd, die ook op zoek was 
naar een maaltje. Een roedel Damherten wilde naar de overkant van de 
beek. De eerste aarzelde, waagde tenslotte de sprong. Toen volgde de 
rest, één voor één. Dat gebeurde allemaal achter ons, op 25 meter 
afstand. Een buitenkansje voor onze fotografe Joke. Ze had trouwens een 
beste dag. Een Vlaamse Gaai of Gaai, zoals deze vogel tegenwoordig 
genoemd moet worden, vloog verschrikt op door dit springende geweld. 
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Aan de rand van een grote plas kwamen we even op adem en dronken 
onze meegebrachte koffie. Uitkijkend over het water zagen een Brilduiker- 
mannetje met op zijn overmaatse kop de witte plek in het groen. Drie 
Krakeenden en ook weer Kuif - en Tafeleenden dreven om hem heen. Na 
deze korte stop kwamen we bij een plas met een eilandje, waar in de buurt 
een eenzame Krooneend zwom. Zeven Aalscholvers in broedkleed met 
hun vaal witte kop en hals en een witte broedvlek op hun dij zaten op een 
strandje uit te rusten en te poetsen. Even verder stonden een vijftal 
Canadese ganzen hetzelfde te doen, op één poot. Drie Grote Zaagbekken, 
vrouwtjes met een bruine punkkuif, kwamen achter het eiland vandaan. 
Teruglopend naar de uitgang zagen we hoog in de lucht baltsende Haviken 
cirkelend en snelle wendingen makend. Tegen de achtergrond van een 
donkere wolk stak het wit van de vogels prachtig af. Met een razendsnelle 
duik verdween één van de twee. Ook een Buizerd vloog hoog in de lucht 
zijn rondjes, zwevend op de thermiek. Wat er ook zingend omhoog 
fladderde was een Boomleeuwerik. We hadden al eerder het gezang 
gehoord. . 
De rust in het gebied was voorbij. Wandelaars en trimmers kwamen op hun 
manier genieten van de natuur. Wij hadden op onze manier ook genoten 
van de natuur, op deze zonnige dag. Bij de uitgang konden we nog even 
genieten van een Grote Bonte Specht, die zich goed liet bekijken. Het was 
een mannetje, duidelijk te zien aan de rode kopvlek, die vrouwtjes niet 
hebben. Langs de bekende Oranjekom en het plankenpad bereikten we de 
parkeerplaats en namen we afscheid van elkaar. 
 

 

Excursie Landje van Geijsel, Landje van Gruiters en andere 
gebiedjes, 20 maart 

Joop Zuiderwijk. 
 
Vandaag is het zondag en tevens de laatste dag van de winter; derhalve 
begint morgen de lente. Onze altijd optimistische en enthousiaste weerman 
Erwin Kroll heeft ons ook al voor vandaag een mooie lentedag beloofd met 
veel zon, een aangename temperatuur en weinig wind. Weliswaar nog 
geen “rokjesdag” om maar eens wijlen Martin Bril te citeren, maar beslist 
een ideaal moment voor een lekker dagje “vogelen” zoals wij vogelaars dat 
plegen te noemen. Twaalf fervente VWG leden hebben dit signaal dan ook 
opgepikt en staan rond 07.30uur bij station Castricum verzameld om onder 
leiding van Arend de Jong van start te gaan naar bekende en minder 
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bekende gebiedjes waar veel water- en weidevogels verwacht kunnen 
worden, het thema van vandaag. 
Zo vroeg in de morgen laat de zon nog even op zich wachten als we 
afrijden naar onze eerste bestemming: het Landje van Gruijters bij 
Spaarndam. Aan het eind van de Slaperdijk geeft een wegwijzer aan links 
de Liniedijk op te rijden waar de auto’s geparkeerd worden. Het Landje 
omvat meer water dan land, namelijk een vrij grote uitgegraven plas met 
daarin een eilandje en boven het water uitstekende zandwallen waarop 
vogels, als ze dat willen, hun voeten droog kunnen houden of in de zon 
een dutje kunnen doen. Het is overigens voor het eerst dat dit landje in het 
excursieprogramma is opgenomen. In het ondiepe deel van de plas waden 
zo’n veertig voedsel zoekende Grutto’s; een bescheiden aantal ten 
opzichte van enkele dagen eerder toen ik bij een voorverkenning er wel 
meer dan twee honderd telde. Op het eilandje alleen al stonden toen ruim 
vijftig stuks te rusten; nu geen een. Maar dat was toen rond het middaguur 
en dat kan wellicht het verschil met nu maken. Enkele mannetjes rennen 
luidruchtig achter elkaar aan alsof ze krijgertje aan het spelen zijn doch 
aannemelijker is dat ze de eer van hun vrouwtjes aan het verdedigen zijn. 
Over de plas verspreid en ook dichtbij zwemmen opvallend veel 
Wintertalingen, prachtig op kleur en helemaal niet schuw. Overige soorten 
die de plas bevolken: enkele Bergeenden rustend op een van de 
zandwallen, een paar Krakeenden, Kievieten en meerdere Slobeenden. Er 
wordt een Waterpieper gehoord maar niet gezien en langs de waterkant 
drentelt een eenzame Bonte Strandloper. 
Daar het nog steeds frisser is dan verwacht (zogenaamd koude handen 
weer) zoeken we de auto’s weer op en rijden vervolgens over de smalle 
dijk door het markante dorpje en over de sluis, waar Hans Brinker (1864) 
nog steeds zijn vinger in de dijk gestoken houdt, naar het gehucht 
Spaarnwoude dat gelegen is op een oude strandwal. Het historische 
Stompetoren kerkje (1200 AD) staat ook bekend als het kerkje van de 
Haarlemse reus Klaas van Kieten diens vaam (spanwijdte van 
middenvinger- tot middenvingertop) van 2,29 meter in de buitenmuur staat 
gekerfd. Voor een tijd waarin de mensen veel kleiner waren dan die van nu 
een respectabele afmeting. 
Even voorbij het kerkje parkeren we bij kijkhut “de Smient” welke uitzicht 
geeft op een plasje van geringe afmeting dat bevolkt is met - zeer 
toepasselijk - veel Smienten en twee paartjes Krakeenden. Langs de rand 
van de plas loopt een eenzame Grutto met op het land een groep 
Meerkoeten en enkele Bergeenden. Verderop in het weiland een wit lint 
Meeuwen met veelal Kokmeeuwen en mogelijk een enkele Mantel- en/of  
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Zilvermeeuw (?), gezien de afstand moeilijk vast te stellen. Vier speelse 
Koolmezen fladderen in een van de knotwilgen naast de hut en er wordt 
een overvliegende Lepelaar gemeld. Opwinding ontstaat als in het gras 
achter de hut drie Witte Kwikstaarten ontdekt worden waarvan één een 
Rouwkwikstaart blijkt te zijn, een soort die men niet vaak te zien krijgt en 
feitelijk thuis hoort op de Britse Eilanden. Voor de fotografen onder ons een 
buitenkansje hem digitaal vast te leggen wat dan ook voor hen enkele 
geslaagde plaatjes oplevert. Als de vogels even later wegvliegen is dat ook 
voor ons het moment om op te breken. 

 
 

Rouwkwikstaart                                                                             Foto: Joke Huijser 
 

Terug rijdend naar de dijk langs een veldje waar schapen en dartelende 
lammetjes het lentegevoel uitdragen, vervolgen we onze tocht door de 
polder richting Halfweg met de kans hier nog Wilde Zwanen aan te treffen. 
Helaas er zijn er niet meer; we moeten het doen met de eveneens altijd 
sierlijke Knobbelzwaan. Rond het middaguur bereiken we ons volgende 
doel, het inmiddels bekende, door de eigenaar tijdelijk onder water gezette 
“Landje van Geijsel”, gedurende deze tijd een eldorado voor water- en 
weidevogels. Het blijft een fascinerende plek waar men uren kan verblijven 
en genieten. Ook nu zit het landje weer vol. Het pronkjuweel van onze 
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weidevogels - de Grutto - vormt in aantal de meerderheid met een 
compacte groep van naar schatting zo’n duizend vogels en verder nog 
meerderen die verspreid in het water rondwaden of op drogere delen 
staan. Een discussie ontstaat of tussen de mooi gekleurde mannen ook 
IJslandse exemplaren zitten. De meningen hierover zijn verdeeld en ook 
de geraadpleegde gids geeft geen uitsluitsel. Wel duidelijk zichtbaar zijn 
Kemphanen waarvan enkelen al een mooie witte kop hebben. Tussen de 
wirwar van zwemmende en op vaste grond lopende vogels noteren we 
weer veel Smienten, Bergeenden, Wintertalingen, Krakeenden, Wilde 
Eenden, veel kleurrijke Slobeenden en geheel achteraan een paartje druk 
grondelende Pijlstaarten en een paar Knobbelzwanen. En uiteraard 
ontbreken ook de vele Scholeksters, Kievieten en Tureluurs alsmede 
diverse Meeuwensoorten niet in dit bonte gezelschap. In de boom naast 
het gemaal blijkt een schitterend groene Halsbandparkiet te zitten die later 
gezelschap krijgt van een tweede. Later zullen ze beiden weg vliegen. In 
het overliggende weiland pronkt een Fazantenhaan en hoog in de 
inmiddels blauwe lucht cirkelen vier Buizerds om elkaar heen.  
Op de weg terug nemen we nog even een kijkje bij de open kijkhut aan de 
zuidkant van de Oudekerkerplas. Alhoewel het uitzicht vanuit deze hut op 
de plas niet geweldig is - begroeiing en een dijk vormen een obstakel - 
blijken er nog veel vogels op het water te drijven, hoofdzakelijk Smienten 
die daar jaarlijks met duizenden overwinteren. Zij zullen zeker binnenkort 
weer noordwaarts vertrekken. Op de genoemde dijk zitten twee 
Mantelmeeuwen, voor de helft zichtbaar zodoende kan niet vastgesteld 
worden of het Kleine dan wel Grote Mantelmeeuwen zijn. Het wachten is 
op het moment dat een van hen zijn poot wil laten zien. Als dit uit eindelijk 
gebeurt als een van hen wat omhoog komt, is de kleur “roze” dus een 
Grote Mantelmeeuw. Eveneens op die dijk twee fraaie Fazantenhanen en 
nog enkele Bergeenden. Wandelend langs de westkant van de plas horen 
we een Tjiftjaf die zich even later ook vertoont als hij (of zij) van struik tot 
struik vliegt en wordt er door twee achterblijvers nog een Winterkoning 
gespot. Op het open water zwemmen nog Kuifeenden en enkele Futen. Na 
overleg wordt besloten niet meer naar de Wavershoek te gaan maar als af-
sluiting van de dag nog een kijkje te nemen in het Schinkelbos, een gebied 
bij het Amsterdamse bos nabij Schiphol Oost. Het is een nogal kaal gebied 
waar we een stukje inlopen maar waar weinig te beleven is. We doen het 
met enkele hoog vliegende Buizerds, een langs vliegende Sperwer en dito 
Holenduif en voor enkelen een Dodaars met baltsroep in een plasje. En 
voor de plantenliefhebbers: op diverse plekken deze dag o.a. het Klein 
Hoefblad, Speenkruid en Paarse Dovenetel. Het wordt dus echt lente ! 
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Excursie Landgoed Marquette/Noorderveld, 10 april 
Ed van Houten 

 
Historie. Marquette is een prachtig oud landgoed. Het bestaat uit natte en 
droge loofbossen, lange bomenlanen, bloemrijke graslanden en een 
elegant huis dat vanwege de grandeur als kasteel betiteld wordt. Kasteel 
Marquette is nog steeds particulier bewoond en is daarmee het langst 
bewoonde landhuis in Noord-Holland. Al in het jaar 800 na Christus lag op 
de plaats van het kasteel een versterking die door Noormannen is 
opgeworpen. In 1250 liet de toenmalige graaf van Holland, Willem II, op dit 
strategische punt een burcht bouwen. In 1612 veranderde het landgoed 
van naam. De Henegouwse edelman Daniel de Hertaing, liet het 
vernoemen naar de vroegere familiebezittingen in de Zuidelijke Neder-
landen nabij Rijssel aan de rivier de Marquette. Vanaf 1717 komt 
Marquette in bezit van de familie Rensdorp. In de ruim 150 jaar dat zij het  
landgoed bestieren, verandert het aanzienlijk van uiterlijk. Naast de 
particuliere bewoning is er tegenwoordig een hotel ondergebracht. 
 
15 personen verzamelden zich op de parkeerplaats van het landgoed, 
waar wij door Peter Huijbrechts werden verwelkomd. Het was een koude 
start vanmorgen maar de vooruitzichten zagen er prima uit; een stralende 
voorjaarsdag zou het worden. Arend maakte een opmerking over het 
groeiend aantal Nijlganzen, nestelend in bomen en op de grond. Hij was 
zelfs een nest tegengekomen met 16 eieren! Waarbij iemand de opmerking 
maakte dat het restaurant hoognodig de menukaart zou moeten uitbreiden. 
De rondwandeling begon bij het houten hek waar overheen geklommen 
moest worden want de sleutel was er niet; de groep splitste zich hier. 
Na het hek vervolgden wij onze weg over een schitterende boslaan met 
prachtige beuken met naast ons een, bloeiend weidegebied waar mede 
door de aanwezige Grauwe Ganzen, Brandganzen, Grutto, Tureluur, 
Kieviten, buitelende hazen en de “Black Face” schapen met hun 
lammeren, het voorjaar echt was losgebroken. Het hout van het parkbos 
werd vroeger gebruikt om het landhuis te verwarmen en te koken, 
zogenaamd geriefhout. Hier waargenomen en/of gehoord: Merel, 
Groenling, Zanglijster, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning, Sijs. Het was 
even zoeken naar twee roffelende Grote Bonte Spechten, uiteindelijk toch 
gevonden. Heel bijzonder in dit bos en langs de lanen de vele opkomende 
stinsenplanten zoals Wilde Hyacint, Narcis, Speenkruid en wat er komende 
weken nog bij zal komen, en ook de Esdoorn omstrengeld met klimop is 
bijzonder. Vervolgens werden nog waargenomen: een Havik, Sperwer, 
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Staartmees, 15 Kramsvogels, Boomkruiper, Holenduif, Nachtegaal en ook 
hier Halsbandparkieten. Nog even gezocht naar de nesten van de Blauwe 
Reiger, slechts één nest was bewoond. 
Tot besluit verplaatsten wij ons met auto en fiets naar het Noorderveld; de 
temperatuur was aanzienlijk gestegen en met de zon in de rug was het 
genieten van het uitzicht over de natte weilanden. Gespot werden o.a 
Kleine/Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Plevier, Kluut, Pijlstaart, 
Wintertaling, Bergeend, Krakeend, Slobeend, Waterhoen, Bonte Strand-
loper, Grutto, Tureluur, Witte Kwikstaart en Scholekster. 
 
 
Excursie eiland ‘de Woude’, 23 april 

Dick Broersen 
 
Op deze Stille Zaterdag deden we met een elftal liefhebbers het rondje De 
Woude, vooral om te kijken hoe het met de weidevogelstand is gesteld 
aldaar. Voor de tweede keer had ik als ‘coach’ de taak om het team te 
leiden en ging het met  name om het stimuleren om door te gaan. De 7 km 
lange tocht is bepaald geen sinecure, maar de weersomstandigheden 
zaten ook deze keer mee: we bevonden ons midden in een periode met 
zomerse temperaturen en het verfrissende windje was bijzonder 
aangenaam. Aan het begin van het traject (we gingen rechtsom!) konden 
we constateren dat ook hier het aantal ganzen toeneemt. Nijl-, Brand-, 
Canadese-, Boeren- en Grauwe ganzen liepen vredig te grazen en trokken 
zich niets aan van een man en vrouw Buizerd die beide op een damhek 
poseerden. Een van de twee vloog weg met een tak in de snavel richting 
de bomensingel langs de Markervaart. Later zouden we ook nog een paar 
keer een Bruine Kiek in kijker krijgen. In de buurt van het bord met 
‘Westwouderpolder’ werden we getrakteerd op een concert van 
Rietzangers en ontdekten we een paar Rietgorzen en een Oeverloper. De 
‘diepe spitsen’ trokken daarna snel op onderzoek uit om te kijken of er, net 
als twee jaar geleden, Kemphanen te spotten waren in een stukje plas dras 
met pitrus planten. Helaas, zij zaten er niet, maar we hebben wel kunnen 
genieten van een stel bedrijvige Graspiepers. Verderop, tussen de 
massaal aanwezige pinksterbloemen, liepen in groten getale de dames en 
heren waar we voor gekomen waren: Grutto’s, Tureluurs, Kieviten en 
Scholeksters. De laatstgenoemde soort vormde een paar maal een heuse 
parade zoals Jan dat uitdrukte, wat hun bekende wijze van baltsen is. 
Halverwege de tocht, toen de voor- en achterhoede bijna aangesloten 
waren, kwamen we een andere groep vroege vogelaars tegen o.l.v. Peter 
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Zwitser. Het was daar in de buurt dat we enkele Veldleeuweriken hoorden 
en zagen, waarvan we er overigens meer van hadden verwacht gezien de 
aantallen die de laatste jaren zijn geteld tijdens inventarisaties. Hoe verder 
we gingen, hoe meer Grutto’s we zagen, echter nog weinige op nest, laat 
staan met jong spul. Sjaak, die meters buitenspel liep, miste de 
bijzonderste ontdekking van de dag: een overvliegende Zwarte Stern. Wel 
hield hij een van twee actieve boeren in de polder aan de praat, zodat ook 
wij konden horen dat er wel degelijk Kemphennen aanwezig zijn, maar dat 
ze voor ons op dat moment te diep in de polder zaten om ze te kunnen 
zien. Vermeldenswaardig is nog een aantal eendensoorten: veel Krak-
eenden, 5 paar Slobeenden, een enkele Wintertaling, maar geen Zomer-
taling. Na precies 4 uur waren we rond en genoten we op het waterterras 
van koffie en fris, want dat hoort er voor de excursieleider en de schrijver 
van dit stukje zondermeer bij! 
PS. Het mooie weer had voor de (weide)vogels zijn keerzijde. In de krant 
verschenen in april berichten dat door de droogte er te weinig eten was en 
dat het maar de vraag was of alle vogels zouden gaan nestelen. Over een 
paar jaar zullen de statistieken ons duidelijkheid verschaffen.  
 
 
Vogelbladen 

Rien Burger 
 
Vogelbalans 2010 (SOVON) 
Tussen de vele tabellen en grafieken in de vogelbalans zijn ook bijzondere 
feitjes te vinden: 
-Insectenetende zangvogels, zoals bijvoorbeeld de Fluiter, zijn afhankelijk 
van het aantal rupsen. Het lijkt erop dat op arme zandgronden rupsen niet 
kunnen overleven op inlandse Eiken, maar wel op Amerikaanse Eiken. Het 
zou zo maar kunnen zijn dat deze zo vaak verfoeide exoot een positieve 
invloed heeft op het broedsucces van insectenetende zangvogels. 
-Tapuiten blijken naast verstruiking en vergrassing erg gevoelig te zijn voor 
verstoring. In afgesloten delen is de dichtheid van deze vogels 3-4 maal zo 
hoog als in delen die open gesteld zijn voor recreanten. 
-Schelpdiereters zoals Zilvermeeuw, Scholekster, Eider en Kanoet gaan in 
de Westelijke Waddenzee veel sneller achteruit dan in de Oostelijke 
Waddenzee. Dit heeft zeker te maken met het feit dat in de Oostelijke 
Waddenzee de droogvallende mosselbanken zich beter herstellen van de 
overbevissing in het begin van de negentiger jaren. 
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De Kleine Alk, nr 4, 2010 (VWG Alkmaar e.o.) 
-Inventarisatie van het Bergerbos over vele jaren toont aan dat er, als zo 
vaak, een verschuiving optreedt naar algemene soorten en dat het aantal 
holenbroeders toeneemt. Dat laatste wordt verklaard uit de veroudering 
van het bos waardoor er meer dood hout met nestgelegenheid ontstaat. 
Het aantal soorten dat op of nabij de grond broedt, zoals Fitis, Tuinfluiter 
en Nachtegaal, gaat duidelijk achteruit. Waarschijnlijk wordt dat veroor-
zaakt door de hoge recreatiedruk (honden!), waardoor de grondbroeders 
verstoord worden. 
-Dook Vlugt vertelt uitvoerig over het wel en wee van de Wespendieven die 
vanaf 2002 tussen Egmond en Camperduin in de duinen hebben gebroed. 
De eerste twee keer is het nest in een loofboom gebouwd, de andere 
keren in een den. Alle nesten zijn door de Wespendieven zelf gemaakt. 
De Kleine Alk, nr1, 2011 (VWG Alkmaar e.o.) 
-VWG Alkmaar telt al een tijd in bepaalde jaren de stand van de Huismus 
en Spreeuw in de stad. In 1984, 1994, 2004 en 2010 werden van de 
Huismus resp. 3500-4500, 4100, 840 en 610 territoria geteld, waarbij moet 
worden opgemerkt dat een deel is geschat. Dit komt neer op een achter-
uitgang tussen 1994 en 2004 van globaal 80% en tussen 2004 en 2010 
van nog eens 30%!! Bij de Spreeuw bedroeg de achteruitgang tussen 1994 
en 2004 70% en tussen 2004 en 2010 50%. Dit zijn schokkende getallen. 
Als oorzaken worden genoemd de achteruitgang van het aantal insecten 
(voer voor de jongen) door het betegelen van de tuinen van de bewoners 
en het feit dat men steeds meer vogelschroot in de dakgoten toepast om te 
verhinderen dat Huismussen en Spreeuwen onder de dakpannen kruipen 
(het goede werk van onze noorderburen zou een mooie stimulans kunnen 
zijn om ook in ons gebied stadsvogels te tellen, door bijvoorbeeld deel te 
nemen aan het project “MUS”). 
-De ijsvogelwerkgroep heeft in 2010 meer succes met het aantal 
broedende IJsvogels gehad dan onze werkgroep. Totaal werden er in het 
werkgebied 5 territoria geteld. Dit is wel duidelijk minder dan in 2008 toen 
er 17 werden gevonden. 
Fitis, nr4, 2010 (VWG Zuid-Kennemerland) 
-Ook in Haarlem e.o. zijn de IJsvogels geteld. In 2010 werden 7 territoria 
gevonden. In 2008 en 2009 waren dat er resp. 28 en 13. Dit betekent een 
daling van globaal 50 % en weer 50 %. Als we naar de landelijke cijfers 
kijken: 950, 575 en 525 (geschatte) territoria dan is de daling minder: 40 % 
resp. 10 %. Dat is dus gelukkig niet zo erg, maar het blijven flinke klappen. 
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WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED 
Leo Heemskerk 

 
Dit waarnemingenoverzicht beslaat de periode van 1 januari t/m 31 Maart 
2011. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het 
waarneming.nl-archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op 
waarneming.nl en trektellen.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 onder-
getekende. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail 
dan naar leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222. 
  
Lepelaar 
15-3. De eerste werd vliegend gezien over Castricum door Willem Olbers 
Roodkeelduiker 
28-1 Castricum aan Zee 52 ex. Ter plaatse ook 2 Grijze Zeehonden en 10 
Gewone Zeehonden 
30-1 Castricum aan Zee  239 naar noord en 2 naar zuid (bron trektellen.nl) 
IJsduiker (mogelijk) 
16-1 1 ex. overvliegend zuid Castricum - Strand / Noordzee, Hans 
Stapersma, naar Zuid op ca 30 m hoogte; ca 200 m uit de kust 
Roodhalsfuut 
5-3 1 ex. ter plaatse IJmuiden – Noordpier, Mart van Zweeden  
Kuifduiker 
Van 6-1 t/m 14-3 was 1 ex. aanwezig bij de Noordpier 
Kleine Zilverreiger 
Van 12 t/m 19 januari was 1 ex. aanwezig in de Castricummer polder 
Grote Zilverreiger 
Maximaal 3 vogels verbleven deze periode in de verschillende polders. In 
totaal werd deze soort 62x opgevoerd in waarneming.nl 
Ooievaar 
Op 25-2 werd er een overvliegende vogel gezien in Heemskerk - 
Landgoed Marquette door Joost Heeremans en op en 8-3 door Mark Res 
over Castricum 
Kleine Zwaan 
1-1 1 ex. tp langs de Uitgeesterweg, Hans Schekkerman, met 1 Wilde 
tussen 50 Knobbels 
20-1 10 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Ton Leitner  
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21-1 2 ex. foeragerend NHD - Terrein Egmond Peter van de Berg  
25-2 90 ex. overvliegend O NHD – Infil. Henk Levering, Richard Reijnders 
Wilde Zwaan 
Werd in januari t/m februari 40x ingevoerd. Ze werden in de duinen en in 
de polder waargenomen. Op 30-1 33 vogels in het NHD - Infiltratiegebied 
Hans Schekkerman. Hiervan waren 29 adult en 4 onvolwassen 
Taigarietgans 
15-3 1 ex. tp NHD - Infiltratiegebied Richard Reijnders, Peter Zwitser 
Toendrarietgans 
5-3 1 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Lonnie Bregman  
6-3 29 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
Kleine Rietgans 
9-1 14 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Jos Vroege Samen met 
een groep Grauwe Ganzen 
10-1 4 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
21-1 22 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Mark Res  
27-1 15 ex. ter plaatse Uitgeest - De Oude Venne Lonnie Bregman In een 
aardige groep ganzen (vooral Brand-, maar ook Kol- en Grauwe Ganzen) 
30-1 8 ex. ter plaatse Uitgeest (gemeente) Mark Res 
13-3 1 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied Lonnie Bregman  
18-3 2 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings .  
Dwerggans 
7-3 8 ex. overvliegend O NHD - Zuidernollen Richard Reijnders, Luc 
Knijnsberg 
Brandgans 
20-2 1005 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman 
Enkele 'bekende' Castricumse hybiden BG x Canadese Gans in de groep 
21-3 206 ex. adult in broedbiotoop Castricum Hans Schekkerman 
Dorpsvijvers + Duin & Bosch. 93 paren + 16 'losse'. 5 hybriden BG x GCG. 
Rotgans 
3-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman  
19-3 30 ex. ter plaatse NHD - Terrein Bakkum Hubert Kivit naar noord 
20-3 3 ex. ter plaatse IJmuiden - Forteiland Selma Schepel  
24-3 7 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied Richard Reijnders  
Casarca 
15-3 1 paartje tp NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg, Natasja Nachbar  
16-3 t-m 24-3 1 paartje tp NHD - Doornvlak Renie vd Werf, Luc Knijnsberg 
30-3 1 paartje tp NHD - Terrein Egmond Rienk Slings, Véronique v Meurs 
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Mandarijneend 
4-1 1 ex. pleisterend Heemskerk (gemeente) J.P. Zuiderwijk Op het ijs van 
vijver J.L.straat tegenover Praxis. De gehele periode werden Mandarijn-
eenden gezien in de Karpervijver, op 29 januari werden er 5 vogels geteld. 
Vaak ging het om drie mannen en een vrouw. 
Smient 
1-1 8000 ex. tp Alkmaardermeer Hans Schekkerman. Hele meer dicht 
behalve vaargeul. Op grasland in de polders nog vrijwel geen Smienten. 
12-3 8000 ex. ter plaatse Alkmaardermeer Ruud Altenburg Het kunnen er 
ook makkelijk 10.000 geweest zijn. Foto's tonen slechts deel van de groep! 

 

 
Smienten Alkmaardermeer                                              Foto: Ruud Altenburg 

 
Hybride Wilde Eend x Krooneend 
12-3 1 ex. ter plaatse NHD - Vogelkijkhut Winterkoning Luc Knijnsberg 
Gepaard met Wilde Eend vrouw. Gezien alle kenmerken (bronskleurige 
kop, roze/oranje snavel, lichte flank, grijze rug, zwarte kont en oranje 
poten) moet het wel een Hybride Krooneend/Wilde Eend zijn. 
Zomertaling 
De eerste dit jaar werden op 24-3 gezien. Het ging om een paartje dat op 
het NHD - Hoefijzermeer zat. Arend de Jong 
Krooneend 
Een vrouwtje zat vanaf 1-1 t/m 9-1 in het NHD - Infiltratiegebied tussen 
Grote Zaagbekken en Kuif- en Tafeleenden. Vanaf 28-2 t-m 6-3 was een 
vrouwtje aanwezig op de Karpervijver. Lonnie Bregman meldde dat de 
vogel erg tam was, at zelfs gevoerde ontbijtkoek, maar leek ongeringd. 
Zwarte Zee-eend 
27-3 42 ex. ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
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Grote Zee-eend 
27-2 2 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Willem Olbers  
Nonnetje 
17-2 6 ex. foeragerend NHD - Terrein Bakkum Ruud Costers  
24-2 1 ex. rustend In sloot ten zuiden van de Zeeweg. Ruud Costers Op 
het ijs, niet schuw, dus mogelijk niet fit 
Middelste Zaagbek 
28-3 2 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Noor Mather  
Rode Wouw 
13-2 1 ex. overvliegend zuid Wijk aan Zee - staalfabrieken Mark Res 
Gezien tijdens het werk. Laag overvliegend, leuke nieuwe werk soort. 
14-2 1 ex. overvliegend zuid Wijk aan Zee - staalfabrieken Ruud Dam Ook 
vanaf mijn werkplek, zie ik, door het raam, ineens een rode wouw van 
noord naar zuid vliegen 
Zeearend 
6-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Bakkum/Infiltratiegebied  Eerst 
cirkelend boven de aalscholverkolonie waarna hij achter de bomen 
verdween. Toen we daarheen waren gelopen kwam hij weer aanvliegen en 
vloog op, grof geschat, 100 meter afstand langs ons! Verdween daarna in 
noordelijke richting. Om 12.10uur weer herontdekt ten noorden van de 
Zeeweg, met een Buizerd (die er wel 3 keer in paste) cirkelend boven de 
Van Oldenborghweg. Won daarna snel hoogte in opnieuw noordoostelijke 
richting en verdween, nog een roofvogel achterna zittend, uit ons beeld 
vanaf het Weitje van Brasser. Slechte bewijsplaatjes van digitale camera 
bijgevoegd. Gezien door verschillende waarnemers. 
Blauwe Kiekendief 
24-1 1 ex. ter plaatse Akersloot - Hempolder Onno Steendam  
20-2 1 ex. ter plaatse Limmen - Limmerpolder Jaap Hooijmans  
Ruigpootbuizerd 
23-3 1 ex. overvliegend noord Castricum Mark Res Vanuit mijn huis laag 
vliegend richting Noord. Nieuwe tuinsoort voor mij. 
Smelleken 
13-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
Kluut 
Eerste melding op 28-2 5 ex. tp Akersloot - Hempolder Onno Steendam  
8-3 70 ex. tp NHD - Hoefijzermeer Richard Reijnders laag rondjes vliegend 
(en mogelijk ook geland) 
9-3 12 ex. tp Castricum - De Groote Ven Natasja Nachbar Hierna vele 
vervolgwaarnemingen 
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26-3 2 ex. tp Heemskerk - Waterberging Noorderveld Robert Stoker 
29-3 20 ex. foeragerend Castricum - Plasjes N203 Noor Mather 
Kleine Plevier 
Werd vanaf 16 maart gezien op de volgende plekken De Oude Venne, 
Infiltratiegebied, Waterberging Noorderveld, Doornvlak, NHD - Terrein 
Egmond, Noordbroekpolder 
Goudplevier 
19-3 1000 ex. ter plaatse Castricummer polder Henk Levering. Vlogen in 
verschillende groepen rond, ook zingend 
Kievit 
23-3 117 ex. tp Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings 15 op nest 
Kanoet 
27-2 2 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Willem Olbers Tussen de 
Drieteenstrandlopers meevliegend noord. 
Kemphaan 
29-1 1 ex. overvliegend noord Akersloot - Hempolder Chris van der Vliet  
12-3 1 ex. ter plaatse Castricum - De Groote Ven Ruud Altenburg  
12-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
16-3 5 ex. foeragerend Uitgeest - De Oude Venne Jos Vroege  
18-3 1 ex. ter plaatse Castricum - De Groote Ven Mark Res, Jos Vroege  
23-3 2 ex. ter plaatse Castricum - De Groote Ven Mark Res  
23-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings Witte 
kraag (nog onvolgroeid) 
24-3 6 ex. ter plaatse Uitgeest - De Oude Venne Willem Olbers Tussen de 
vele Tureluurs. 
26-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
27-3 7 ex. foeragerend Uitgeest - De Oude Venne Jos Vroege  
28-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings  
30-3 2 ex. foeragerend Heemskerker Noordbroekpolder Hans Groot, 
Robert Stoker 
Grutto 
19-3 302 ex. slaapplaats Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman 
Gedeeltelijk IJslanders, niet goed te zien hoeveel  
IJslandse Grutto  
Op 12-3 250 ex. ter plaatse Castricum - De Groote Ven Ruud Altenburg. 
Tot het einde van deze periode werden hier vogels gemeld  
Rosse Grutto 
27-2 22 ex. overvliegend noord Castricum aan Zee Willem Olbers  
 



De Winterkoning 46 (3) 40 

 
 
 
Regenwulp 
31-3 1 ex. tp Heiloo - Sammerpolder Luc Knijnsberg Werd verjaagd door 
gewone wulp waarbij goed opviel dat het een Regenwulp betrof 
Dwergmeeuw 
7-2 1 ex. ter plaatse IJmuiden - Noordpier Jan Willem Dekker 
Geelpootmeeuw 
1-3 1 ex. ter plaatse IJmuiden - Noordpier Jan Zorgdrager, knalgele poten, 
iets grijzer dan Zilvermeeuw, stevige rechte snavel zonder 
noemenswaardige gonyshoek 
Pontische Meeuw 
7-3 1 ex. ter plaatse Uitgeest - Uitgeestermeer Ruud Altenburg  
Halsbandparkiet 
Begint regelmatig gemeld te worden in onze regio. Waarnemingen uit 
Heemskerk (max 3 ex.), Velsen-Noord (4 ex.) Castricum (2 ex.) 
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Kerkuil 
28-1 1 ex. foeragerend Zeeweg Arnold Wijker 
6-3 1 ex. ter plaatse Beverwijk Lonnie Bregman Vloog over het kruispunt 
en ging de Vondellaan op 
19-3 1 ex. ter plaatse Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal 
jawel, hij zit er nog!! 
20-3 1 ex. ter plaatse A9 - Uitgeest Mary Markx  
Ransuil 
29-3 1 ex. ter plaatse Castricum Jan van Leeuwen  
Velduil 
23-1 1 ex. opvliegend NHD - Zweefvliegveld Menno van den Bos  
IJsvogel 
6-2 1 ex. ter plaatse Wijk aan Zee - staalfabrieken Menno van den Bos 
12-2 1 ex. ter plaatse Egmond-Binnen - Broekakkers Luc Knijnsberg Hier 
al langere tijd aanwezig 
10-3 1 ex. ter plaatse Heiloo - Zuiderneg Arnold Wijker  
11-3 1 ex. ter plaatse Heiloo - Zuiderneg Arnold Wijker  
12-3 1 ex. ter plaatse NHD - Hoefijzermeer Max de Heus  
19-3 1 ex. ter plaatse Heiloo - Zuiderneg Ronald Sunnotel  
19-3 1 ex. ter plaatse Heiloo - Zuiderneg Elisa vd Molen, alleen gehoord 
Kleine Bonte Specht 
9-1 1 ex. foeragerend NHD - Terrein Heemskerk ,Puur water & natuur  
9-1 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk, Puur water & natuur  
7-3 1 ex. roepend NHD - Terrein Bakkum Trudy Winthorst  
20-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Addy van Overbeeke  
23-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Arnold Wijker  
23-3 1 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Ria Schurer-Winnubst  
24-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Bakkum Arend de Jong, 
roffelend in Abeel langs het pad 
25-3 1 ex. roepend NHD - Terrein Cas. Henk vd Leest, Hans Stapersma 
27-3 1 ex. tp NHD - Karpervijver Hans Groot Roepend en foeragerend 
31-3 1 ex. roepend NHD - Terrein Castricum Henk van der Leest  
Boomleeuwerik 
Eerste melding in deze periode was op 16-2  
1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond en 1 ex. baltsend / 
zingend NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg  
Veldleeuwerik 
 9-1 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
15-2 1 ex. baltsend / zingend Heiloo - Sammerpolder Luc Knijnsberg  
25-2 3 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Joost Heeremans 
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Was alweer bijna vergeten hoe ze klonken, zo lang niet meer hier gehoord. 
1-3 2 ex. ter plaatse NHD - Terrein Bakkum A.Osinga  
12-3 1 ex. roepend Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker  
13-3 1 ex. roepend Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker 
14-3 1 ex. baltsend/zingend NHD - Zweefvliegveld Menno van den Bos  
22-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Robert Stoker 
28-3 1 ex. baltsend/zingend Heiloo - Sammerpolder Renie van der Werf  
Oeverpieper 
7-3 10 ex. overvliegend noord NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg Alleen of 
in tweetallen overvliegend naar noord gedurende de ochtend. Verder 
werden er oeverpiepers gemeld op de pieren van IJmuiden. 
Grote Gele Kwikstaart 
18-3 1 ex. ter plaatse Castricum Natasja Nachbar  
Rouwkwikstaart  
12-3 2 ex. ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk Luc Knijnsberg  
12-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Guido Keijl  
19-3 1 ex. ter plaatse Akersloot - Hempolder Cock Reijnders  
23-3 2 ex. vangst NHD - Zuidernollen Richard Reijnders  
23-3 1 ex. ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings  
24-3 2 ex. foeragerend NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg  
25-3 1 ex. ter plaatse Heiloo - Sammerpolder Ronald Sunnotel  
25-3 1 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied Jan Zorgdrager 
28-3 4 ex. foeragerend NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg In grote 
groep gewone kwikken 
31-3 3 ex. ter plaatse Heiloo - Sammerpolder Luc Knijnsberg in groep van 
11 gewone kwikken 
Pestvogel 
1-1 3 ex. ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk Tycho Hoogstrate  
Blauwborst 
Eerste waarneming op 22-3 1 ex. baltsend/zingend NHD - Vogelduin 
Willem Olbers Hij was aan het zingen, maar niet uitbundig. Ik denk dat hij 
nog een beetje moe was. 
Eerste waarneming op 22-3 1 ex. baltsend/zingend NHD - Infiltratiegebied 
Luc Knijnsberg 
Zwarte Roodstaart 
13-2 1 ex. ter plaatse Castricum Philip Laan  
15-3 1 ex. ter plaatse Castricum - Zeeweg Iris Vermeulen  
15-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Leo Heemskerk  
16-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Jan Willem Dekker  
17-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Frank Valk  
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18-3 1 ex. foeragerend NHD - Zuidernollen CS Roselaar Vlak bij van paal 
naar paal geleidelijk naar noord hippend en vandaar af en toe naar grond; 
zeer grote driehoekige witte vlek op tertials 
18-3 1 ex. foeragerend NHD - Doornvlak CS Roselaar Wel zwart 
masker/borst en grijze kap en rug, zoals man van vanmorgen, maar geen 
wit op tertials; foeragerend vanaf draadhek 
22-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Willem Olbers  
23-3 1 ex. ter plaatse Castricum aan Zee Luc Knijnsberg  
Roodborsttapuit  
Van af 15-2 weer in het NHD waargenomen 
Tapuit 
19-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk Frank in den Bosch  
24-3 1 ex. ter plaatse NHD - De Mient Luc Knijnsberg  
25-3 1 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied Noor Mather, Renie vd Werf  
29-3 1 ex. ter plaatse NHD - Zuidernollen Marga Ronhaar  
Beflijster 
30-3 1 ex. ter plaatse NHD - De Mient Luc Knijnsberg, Natasja Nachbar  
Vuurgoudhaan  
8-2 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker, Luc Knijnsberg  
13-3 1 ex. foeragerend NHD - De Mient Addy van Overbeeke  
13-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Koen  
15-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Doornvlak Luc Knijnsberg  
20-3 2 ex. ter plaatse NHD - Zuidernollen Hans Schekkerman  
24-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Arend de Jong  
29-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Doornvlak Mary Markx, 
medewaarnemer: J. Beers 
Witkopstaartmees 
1-1 5 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied Tycho Hoogstrate  
Van 1-1 tot met 10-3 verbleven minimaal 9 ex. in Castricum (waarvan ca 6 
'spierwit' en ca 3 'vuilwit') 
15-1 7 ex. foeragerend NHD - Terrein Egmond Klaas Koelemaij  
Boomklever 
3-1 1 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Luc Knijnsberg  
1-2 2 ex. roepend NHD - Karpervijver Luc Knijnsberg  
6-2 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Heemskerk Natasja Nachbar  
8-2 1 ex. baltsend / zingend NHD - Terrein Castricum Menno van den Bos  
17-2 1 ex. roepend NHD - Karpervijver Luc Knijnsberg  
24-2 1 ex. foeragerend NHD - Karpervijver Ruud Costers  
3-3 1 ex. ter plaatse Beverwijk - Zeestraat Reinoud Vermoolen 
6-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Bakkum Natasja Nachbar  
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7-3 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Bakkum Trudy Winthorst  
27-3 2 ex. nestindicerend gedrag NHD - Geversduin Ruud Altenburg, 
nestholte inrichtend 
27-3 1 ex. roepend NHD - Karpervijver Hans Groot  
28-3 1 ex. baltsend / zingend NHD - Geversduin Rienk Slings  
Klapekster  
1-1 1 ex. ter plaatse NHD - t.h.v. Paal 48 Tycho Hoogstrate  
Noordse Kauw 
11-2 1 ex. tp Castricum (Laan van Albertshoeve/Molendijk) Mark Res  
14-3 1 ex. ter plaatse Castricum (Kortenaer plantsoen) Willem Olbers  
Roek 
4-1 1 ex. tp langs de Kraandrijverstraat in Velsen-Noord Willem Bosma  
Europese Kanarie 
14-3 1 ex. ter plaatse NHD - Hoefijzermeer Richard Reijnders  
 
 

 
 

Europese Kanarie                                                                    Foto: Hans Stapersma 
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Sijs 
1-1 ca. 50 ex. tp NHD - Terrein Castricum (scoutingpad) Leo Heemskerk  
15-1 40 ex. ter plaatse Castricum (Willem de Rijkelaan) Leo Heemskerk  
3-2 100 ex. foeragerend NHD - Terrein Castricum (Leplaan) Menno vd Bos  
5-3 65 ex. foeragerend NHD - De Krim Luc Knijnsberg  
12-3 35 ex. roepend NHD - Terrein Cas. (v. Oldenborghweg) Noor Mather  
Grote Barmsijs 
4-1 1 ex. ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Willem Olbers 
5-3 12 ex. foeragerend NHD - De Krim Luc Knijnsberg, in groep Sijzen en 
Putters  
18-3 2 ex. ter plaatse NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar, paartje 
19-3 1 ex. foeragerend NHD - Egmond Binnen Noor Mather 
20-3 2 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Addy van Overbeeke 
22-3 1 ex. ter plaatse NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg  
23-3 1 ex. ter plaatse NHD - De Mient Arnold Wijker  
30-3 2 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Arnold Wijker  
Kleine Barmsijs 
3-3 2 ex. tp Beverwijk (Zeestraat) Reinoud Vermoolen Paartje in Els 
17-3 2 ex. ter plaatse Castricum - Zeeweg Willem Olbers Tussen ca. 25 
pimpelmezen. Kleur, grootte alles klopte voor de  Kleine Barmsijs 
28-3 4 ex. ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk Hans Kuperus  
Kruisbek 
Verschillende waarnemingen. Hier 3 waarnemingen van zingende vogels: 
7-2 1 ex. baltsend/zingend NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg 
28-2 1 ex. baltsend/zingend NHD - Terrein Bakkum Natasja Nachbar  
5-3 1 ex. baltsend/zingend NHD - Doornvlak Natasja Nachbar  
Noordse Goudvink 
28-1 3 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Mark van Raaij Groepje van 
tenminste drie, een man en twee vrouw 
9-2 15 ex. foeragerend NHD - De Krim Luc Knijnsberg Grote groep, bij 
opvliegen lieten ze duidelijk het trompet roepje horen. Een deel van de 
groep bestond uit Noordse goudvinken! 
13-2 1 ex. ter plaatse NHD - Terrein Egmond Sander Schagen  
20-2 3 ex. ter plaatse NHD - Doornvlak Jos Vroege 1 adult mannetje + 2 
exemplaren die ik niet goed heb gezien (vlogen op) 
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Lezingen en Excursies - 3de  kwartaal 2011 
 

                                Commissie Lezingen en Excursies 

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

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

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

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

Zondag 28 augustus: excursie ‘Wieringen / Wieringermeer’. 
Excursieleider: Sander Schagen. 
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca 17.00 uur. 

Zaterdag 24 september: excursie ‘Blauwe Kamer en Ooijpolder’. 
Excursieleider: Tjalling Kamstra. 
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca 19.00 uur. Let op: late 
thuiskomst, extra broodje mee!  
 
Zondag 9 oktober: excursie ‘Gouwzee / Marken’ (o.a. Krooneend) 
Excursieleiders: Dick en André  Dekker. 
Vertrek station Castricum: 7.30 uur; tot ca 16.00 uur. 
 

Zo. 20 t/m za. 26 mei, 2012: weekexcursie ‘Midden-Elbe’. 
Excursieleider: Kees Roselaar. 
Deze excursie is volgeboekt; deelnemers hebben bericht ontvangen. 
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:  

 

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

Di. 25 okt:         Dialezing in de Hoep. 

Za. 29 okt: Vogeltrek-excursie NH-Duinreservaat (bij goed weer). 
Excursieleider: Hans Kuperus. 

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

Di. 15 nov: Algemene Ledenvergadering. 

Di. 22 nov: Dialezing in de Hoep. ‘Kleine Zwanen’ door Wim Tijsen 

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

Zo. 18 dec: (Ochtend-)fietsexcursie NH-Duinreservaat. 

 

 

 

Weekendexcursie ‘Diepholzer Moorniederung’ bij Osnabrück, 

vrijdagmorgen 4 november tot en met zondag 6 november. 

 

Ten westen van Diepholz (ten NO van Osnabrück) liggen Hoogveen 
gebieden met daaromheen oude cultuurlandschappen met landbouw, o.a. 
mais. Voor Kraanvogels lijkt dit gebied meer en meer een vast tussen-
station te worden op hun najaarstrek. Deze hoogveengebieden bieden een 
veilige slaapplaats en de restanten van de akkers bieden voedsel voor 
overdag. De grootste aantallen Kraanvogels zijn er in de laatste week van 
oktober en de eerste week van november. Wij verblijven in Wagenfeld 
waar in twee, t.o. elkaar gelegen hotels, zes tweepers. kamers zijn 
geboekt. De kosten (reis, logies en maaltijden) zullen rond de € 230,00 
liggen met een zekere mate van onzekerheid. We reizen in een gehuurd 
busje en een gehuurde auto i.v.m. de verplichte winterbanden in Duitsland.  

Aanmelden: van ma. 1 aug. Tot ma. 15 aug. bij Huub Huneker:  

Tel.: 0251 206303 of 0610011441 of  huubhuneker@casema.nl  Om te 
voorkomen dat de mensen die om 0.01 uur een mail kunnen sturen 
voorrang hebben zal de commissie bij te veel aanmeldingen op de eerste 
dag tot 12.00 uur een loting toepassen. In het vervolg doen we dat ook op 
deze manier. 

mailto:huubhuneker@casema.nl
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Pimpelmees                                                                            Foto: Hans Stapersma 

 

 

 
 
                                         .   
Wijzigingen Ledenbestand 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Mw. A..Rosenberg-Schoo         Leverkruid 6              1964 KL Heemskerk 
Mw. N. Nachbar                        Rijksweg 16               1906 BH Limmen 
Dhr. P. van der Velden             Boonakkersteeg 6a    1935 Egmond-Binnen 
 
Overleden: 
Dhr. W. Verkerk                        De Loet 102               1902 BM Castricum 


