JAAR VAN DE BOERENZWALUW 2011
Henk van der Leest
In de Winterkoning van april 2011 (jaargang 46 nummer 2) deed ik een
oproep om mee te doen aan één van de tellingen in het kader van het Jaar
van de Boerenzwaluw.
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hadden 2011 uitgeroepen tot het Jaar van de Boerenzwaluw, en hebben in dat
verband twee tellingen georganiseerd waar iedereen aan mee kon doen.

Ontwerp: Elwin van der Kolk

Publiekstelling bewoonde nesten
Doel van dit onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de
verspreiding en in de trend van het aantal tweede broedsels. In beginsel
moest twee keer op dezelfde locatie het aantal bezette nesten worden
geteld. De eerste telling moest tussen 20 mei en 15 juni worden uitDe Winterkoning 46 (4)
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gevoerd, de tweede (facultatief) tussen 1 en 20 juli. Voor zo ver mij bekend
zijn er binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep MiddenKennemerland geen tellingen van bewoonde nesten uitgevoerd.
Onderzoek nestplaatskeuze
Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in veranderingen in nestplaatskeuze, leefgebiedkwaliteit en populatiegrootte. Deze telling was een
herhaling van een onderzoek uit 1993, aangevuld met nieuwe locaties.
Aan de hand van een vragenlijst moesten alle mogelijke geschikte broedobjecten in een gekozen kwartblok (2,5 x 2,5 km, 625 ha) worden geinventariseerd en doorgeven aan SOVON. Dit was een eenmalige telling die uitgevoerd moest worden tussen 20 mei en 15 juni 2011. De inzet van
SOVON en Vogelbescherming was dat minstens 75% van de in 1993
getelde kwartblokken (referentiegebieden) en per provincie ca. 10 nieuwe
gebieden op deze manier zouden worden geteld. Of dat gelukt is weet ik
niet. Voor zo ver mij bekend zijn er binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland twee van deze inventarisaties uitgevoerd. Eén door Dick Dekker, in kwartblok 19422 aan de zuidoost kant van
Limmen, en één door mijzelf, in kwartblok 19423 vanaf de zuidkant van
Castricum tot aan het Krengenbos.
Resultaten
In de 6 objecten die Dick heeft geteld waren in totaal 48 nesten. In een
koeienstal zaten 29 nesten, in een schuur met rommel en wat jong vee
zaten 9 nesten. In de overige getelde objecten slechts enkele of maar één
nest of helemaal geen nesten. In één stal nestelden alleen mussen en
spreeuwen.
Dat was ook het beeld in het door mij getelde kwartblok. Van de 10 getelde
objecten telde ik in veel koeienstallen slechts één of enkele bezette nesten
en veel mussen- en spreeuwennesten. Binnen mijn telgebied bevonden
zich naast een aantal melkveebedrijven ook een manege en enkele
paardenpensions. Het was opvallend dat er meer Boerenzwaluwen
broedden in de manege en de paardenpensions dan in de bezochte melkveebedrijven. In de melkveebedrijven bevonden de meeste nesten zich
ook nog eens niet in de stallen maar in bijgebouwen, zoals open kapschuren en dergelijke. In de 10 door mij getelde objecten in totaal 50
bezette nesten. Daarvan 35 in maneges en paardenpensions en 15 in
melkveebedrijven, waarvan maar 6 in een stal en de overigen in schuren
en andere bijgebouwen. Het leek er op dat de stallen door de
Boerenzwaluwen alleen maar gebruikt werden om er te jagen. Dit beeld
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werd mij door SOVON bevestigd. Het uiteindelijke landelijke beeld zal later
dit jaar bekend worden. Hoe dan ook lijkt het er op dat maneges en
paardenpensions aantrekkelijker zijn voor Boerenzwaluwen om er te
broeden dan de moderne melkveestallen.

“Werksoortenlijst” ofwel: Altijd Opletten!!
Hans Stapersma
De laatste afleveringen van de Winterkoning bevatten de “tuinsoorten lijst”
van een paar van onze meest actieve leden, met daarbij een discussie
over hoe “in de tuin” of “vanuit de tuin” dan wel precies gedefinieerd moest
worden en ook een oproep aan de andere lezers om ook hun tuinlijst te
publiceren. Dat juich ik van harte toe, zeker als een van de redactieleden
van de Winterkoning !
Echter, ik ben tegenwoordig zelf niet meer zo’n “lijstjes man” en ik ben ook
nog eens niet zo lang geleden verhuisd, dus mijn nieuwe “tuinlijstje” is nog
maar kort. Maarrrrrr, ik werk inmiddels al een behoorlijke tijd in Amsterdam
Noord en heb wel een aardig lijstje soorten in de categorie “naar/op/van
het werk”, waaronder niet de minste ! Vorige week nog (midden Augustus;
red.) werd ik door een collega vogelaar op m’n werk per email gewaarschuwd dat er een Hop zat in de tuin naast ons bedrijfsrestaurant in
Amsterdam Noord. Binnen 10 minuten na ontvangst van de email, was de
Hop dus toegevoegd aan m’n “lijstje”. Het beest heeft er – midden in
Amsterdam, op een strak gemaaid gazon – 2 volle dagen gezeten !
Hoewel in vlucht zeker geen vogel die je makkelijk mist, was de Hop toch
verrassend onopvallend zo op 15 meter tussen de grassprieten; zeker als
je er niet op verdacht bent. Altijd opletten dus !
Mijn “naar/op/van het werk” lijstje is inmiddels best lang, met daarop vette
krenten (alleen al op het “OP het werk lijstje”) zoals Roodkeelduiker, Kleine
Burgemeester, Lepelaar, Oeverloper, Bosuil, Boomvalk, Havik, Buizerd,
Slechtvalk (met en zonder prooi), Smelleken, Zwarte Roodstaart,
Spotvogel, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Stern, Brilduiker, Wintertaling en
nu dus ook de Hop. Alles zonder verrekijker. Zoals gezegd ben ik niet zo’n
“lijstjes man”, maar wat ik zelf een van de leukste dingen vind van
“vogelen” is het feit dat alles in principe mogelijk is, op elk moment, op elke
plek !
Altijd opletten dus !!
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Landelijke Dag SOVON 2011
Zaterdag 26 november
Radboud Universiteit Nijmegen
(ingezonden mededeling)
De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland vindt dit jaar
opnieuw plaats op het terrein van de Radboud Universiteit te Nijmegen en
wel op zaterdag 26 november. De locatie is prima bereikbaar, zowel met
het openbaar vervoer als met de auto.
De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met een hart voor
vogels en natuur. De parallelprogramma’s worden dit jaar verzorgd door
het Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek (NCN) en de Nederlands
Ornithologische Unie (NOU).
Programma:
•
•
•
•
•
•

Tal van kortingen en voordeeltjes op de uitgebreide informatiemarkt
Lezingen in vijf zalen
Aandacht voor het Jaar van de Boerenzwaluw (2011) en Jaar van
de Klauwieren (2012)
De Mystery Bird kwis met mooie prijzen
Uitreiking prijs Vrijwilliger van het Jaar
Actief Vrije Vogelprogramma voor 8-14 jarigen

De organisatie is in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland in
samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse
Ornithologische Unie (NOU).
Houdt u de SOVON-website www.sovon.nl in de gaten voor het
definitieve programma! Waarnemers en andere relaties van SOVON
krijgen begin oktober een uitnodiging thuisgestuurd.
Tot zaterdag 26 november!
Jeroen van Zuylen
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FENOLOGIE VWG Midden-Kennemerland 2011
Rien Burger
In de winter en de lente van dit jaar werden de volgende zomervogels voor
het eerst gezien en standvogels voor het eerst gehoord:
Zomervogel

Blauwborst
Boerenzw.
Boompieper
Boomvalk
Bosrietz.
Braamsl.
Fitis
Fluiter
G.roodstaart
Gele kwikst.
Gierzwaluw
Grasmus
Gr.vliegenv.
Gr.pootruiter
Grutto
Huiszwaluw
Kl.karekiet
Koekoek
Lepelaar
Nachtegaal
Oeverloper
Oeverzw.
Paapje
Regenwulp
Rietzanger
Roodborsttap
Rosse grutto
Spotvogel
Sprinkh.z.
Tapuit

Gem’92’95
En ’99-10
29/3
26/3
24/3
27/4
11/5
16/4
24/3
1/5
7/4
5/4
22/4
12/4
6/5
16/4
26/2
17/4
2/5
18/4
3/3
11/4
27/4
11/4
22/4
18/4
14/4
1/3
26/4
12/5
8/4
23/3
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Datum
2011

Aantal.
Locatie

WaarNemer

19/3
30/3
1/4
21/4
4/5
12/4
26/3
27/4
2/4
7/4
27/4
10/4
10/5
3/4
19/2
10/4
16/4
16/4
22/2
7/3
8/4
7/4
9/5
31/3
7/4
7/3
14/4
4/5
8/4
24/3

1.NHD
2.Limmen
1.NHD
1.NHD
2.Uitg.
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
2.Heil
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.Castr.
1.Castr.
1.Heemsk.
1.NHD
1.NHD
2.NHD
1.NHD
7.NHD
2.NHD
1.Egm.
2.Uitg.
1.NHD
11/1.NHD
1.Uitg.
1.NHD
1.NHD

LK
LK
VB
TK
ML
JL
VB
LK
VB
AD
TK
ML
LK
VB
LK
JL
JZ
DD/VB
LK
TK
VB
LK
LK
LK
ML
JL
LK/VB
ML
LK
LK
5

Tjiftjaf
Tuinfluiter
Visdief
Wielewaal
Zomertaling
Zw.roodst.
Zwartkop
Standvogels
Boomkruiper
Boomleeuw.
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Graspieper
Groenling
Groene Sp.
Gr.b.specht
Gr.lijster
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Kneu
Koolmees
Merel
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Ringmus
Roodborst
Turkse tortel
Veldleeuw.
Vink
Winterkoning
Witte kwikst.
Zanglijster
Zw.mees
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11/3
25/4
11/4
17/5
19/4
23/3
2/4
(1e zang)
16/1
17/2
28/1
14/2
1/3
27/2
3/2
19/1
17/1
14/2
6/1
5/3
25/1
6/2
23/3
4/1
9/1
2/1
11/2
5/3
24/2
7/1
12/1
15/2
3/2
13/1
26/2
7/1
26/2

12/3
23/4
10/4
25/5
15/3
19/3

1.NHD
1.Castr.
1.Castr.
1.NHD
1.NHD
1.Heil.

LK
AD/DD
HS
LK
LK
TK

17/1
13/2
19/1
21/2
12/2
28/2
10/1
2/1
28/12
16/2
10/1
10/1
2/1
2/1
15/3
28/12
8/1
28/12
9/2
7/3
16/2
2/1
27/2
7/2
7/2
22/1
1/3
1/1
16/2

1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.Egm.
1.Heil.
1.Limmen
1.NHD
1.Egm./Hei
1.Heemsk
1.Heil..
2.Uitg.
1.Castr.
1.Egm.
1.Limmen
1.Egm.
1.NHD
3.NHD
1.Cas.
1.Heil.
3.Limmen.
1.Heil.
1.NHD
1.NHD
1.NHD
1.Heil.
1.NHD

LK
LK
LK
JL
LK
LK
LK
TK
AD
LK/JL
LK/TK
ML
TK
ML
JL
LK
DD
LK
LK
LK
JL
TK
DD
TK
LK
TK
LK
TK
LK
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Waarnemers: JL: Jan van Leeuwen, LK: Luc Knijnsberg, DD: Dick Dekker,
AD: André Dekker, TK: Tjalling Kampstra, MB: Rien Burger, ML: Marian
van Leeuwen, HS: Hans Stapersma, VB: Vinkenbaan, JZ: Jan Zweeris.

Braamsluiper
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Excursie Tiengemeten , 21 mei 2011
Sjaak Vooren
Om 7 uur verzamelen bij station Castricum met het idee dat er velen
aanwezig zouden zijn, dit vanwege
Om kwart over 7 gaan rijden met
jawel 4 man (Arend, Jan, Peter en Sjaak).In Uitgeest Marian opgepikt en
met 1 auto op weg. Door Rotterdam ging het fluitend met de tom tom van
Arend, alleen de Surinaamse stem was heel apart. Veel cruizen op de
snelweg en heel veel snoepjes…
Om kwart voor 9 waren we in Nieuwendijk waar we met de pont van 9 uur
naar Tiengemeten zijn overgevaren, de pontbaas had haast. Peter was net
op tijd aan boord. Op Tiengemeten een tijd met een van de 150 vrijwilligers
staan praten, daar wordt je nooit slechter van.
Op ons gemak gaan lopen langs een moerasgedeelte wat de ‘Weelde’
wordt genoemd. Het was duidelijk dat de langdurige droogte hier ook z’n
gevolgen had. Diverse delen waren opgedroogd waar normaal plas/dras
hoort te zijn. Wat opviel was de veelvuldige aanwezigheid van de
Grasmus. Ook veel jonge Grauwe Ganzen; er wordt hier duidelijk niet
geschud of gedompeld.
Op weg naar de westpunt dat de ‘Wildernis’ wordt genoemd, een stop
ingelast. Regelmatig Lepelaar en Kleine Zilverreiger gezien, op de
terugweg kwamen we een Hermelijn tegen; die kwam uit het veld en dook
onder de sluiswachters woning, welke nu als vakantiewoning wordt
verhuurd. Via de andere kant van het moerasgebied weer terug. Nog even
gekeken bij het uitzichtpunt op de oude aardappelschuur. Hier waren
alleen Grauwe Ganzen en Schotse Hooglanders met jongen te zien.
Vanwege de felle zon hebben diverse mensen gebruik gemaakt van de
zonnebrand van moeder oppas (Marian). Een paar kilometer verder miste
Marian ineens haar bril. Arend en Marian teruggelopen en na intensief
zoeken, werd deze door een andere vrouw gevonden. Als dank kreeg zij
van Arend een dikke kus waarna zij wel onder de zonnebrand gezeten zal
hebben. Het gebied leek erg veel op het deltagebied in Polen maar dat
scheelt visa-versa 1300 km. We kwamen regelmatig het Icarusblauwtje
tegen, een wondermooi vlindertje.

8
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Bij de omgeving van de Vliedberg (verhoging in het landschap die bij hoog
water droog blijft, zodat mensen en dieren zich hier in veiligheid konden
brengen) heel mooi een Veldleeuwerik kunnen bekijken. Later kwamen we
een paartje Zomertalingen tegen die samen opzwommen met een paartje
Slobeenden. Peter werd van hier met een alternatieve taxi teruggebracht
naar het bezoekerscentrum waar wij even later ook arriveerden. Hier lekker
in de schaduw gezeten – we hadden zon genoeg gehad voor vandaag !
Met de pont van kwart over 4 weer terug gevaren, en na een voorspoedige
terugreis was ieder voldaan en ging elk met een goed gevoel huiswaarts.
Voor het totaal beeld, we hebben 48 soorten waargenomen.
Arend, bedankt voor deze plezierige excursie welke zeker voor herhaling is
aan te bevelen !

Kleine Zilverreiger
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Excursie Zouweboezem, 25 juni 2011
Huub Huneker
Geheel bewolkt, weinig wind, 140 C, hele dag zachte en hardere regen, vijf
deelnemers en één auto. Steeds Purperreigers heen en weer vliegend met
en op weg naar eten voor hun jongen. Eén rondstappende, foeragerende
Ooivaar, één Buizerd op een paal, één paar Putters in een spar, heel even
één zingende Blauwborst, even één jagende Bruine Kiekendief, één
zingende Bosrietzanger: koffiepauze, onder een kassenafdak, de percolator snort een vers aroma.
En hier zien we iets interessants. Aan de ene kant van ons is er de sloot
met Gele Plomp, met daartussen op vlotjes circa 15 paar Zwarte Sterns,
die er bijna vliegvlugge jongen- alsook donspullen hebben. Direct aan de
andere kant van ons ligt een gebied waar de sternouders voedsel voor de
jongen oppikken. Ze pendelen vlak voor ons langs. Laag over een weiland
zigzaggen ze en pikken steeds wat op. Achter in het weiland lopen een
stuk of dertig koeien. Vlak boven en tussen dit vee jagen de sterns.
Regelmatig passeren de sterns ons met iets groots en donkers in hun
snavel. Met de kijker zien wát ze vervoeren, lukt ons niet omdat ze dichtbij
en snel vliegen. Pas bij het overdragen van dit voedsel van ouder naar
jong blijken het dagvlinders te zijn, zandoogjes misschien.
Twee jaar terug volgden we hier laag boven het riet jagende Zwarte Sterns
die muggen en vliegen van de rietbladeren pikten. Die behendige sterns
zien die insecten gewoon zitten, hoe klein ze ook zijn. Vandaag is het fris
en met die regen is het handkoud. Insecten vliegen daarom vandaag niet.
Die hangen ergens aan de plaatselijke flora en die sterns zien ze. Die
insecten zullen ook opgeschrikt worden door de grazende koeien. Echt
gaaf om dit te zien!
Op de terugweg controleren we twee rijen knotwilgen op een Steenuil.
Marian van Leeuwen ontdekt er één wegvliegend. De vogel landt in zo’n
knotwilg en verdwijnt in een holte. Klam geworden stappen we tevreden in.
De regen drentelt langzaam door.
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Als ik dit stukje schrijf is het 15 augustus en zitten we nog midden in de
zomervakantie. Vakantie heb ik net als jullie wel maar van zomer is helaas
niet echt sprake. Neemt niet weg dat het nieuwe excursieseizoen eraan
komt en dat, als jullie dit lezen, de eerste excursie al weer geweest is. Op
het nieuwe seizoen hebben wij ons als excursieleiders tijdens een
vergadering voorbereid. Hieronder kunnen jullie in het verslag van Henk
van der Leest lezen waar we over gesproken hebben.

Jongerenactiviteiten 2011 - 2012
Henk van der Leest
Op 15 juni jl. is de jongerenwerkgroep bij elkaar geweest. Het doet ons
goed dat intussen 12 excursiedeelnemers zich hebben aangemeld als
jeugdlid van de vogelwerkgroep. Het afgelopen seizoen hebben we een
paar nieuwe dingen geprobeerd. Anders dan voorgaande jaren staan de
excursiedata van het programma vast en zijn deze zo veel mogelijk op
elke 2de zondag van de maand. Een van de voordelen is dat de excursiedatums vooraf op de website en in de Winterkoning bekend gemaakt
kunnen worden. We hebben besloten om hier mee door te gaan.
Vorig seizoen was ook de jongerenrubriek in de Winterkoning nieuw. Ook
daar gaan we mee door. We denken dat het leuk is om iets van en voor
jullie zelf in het verenigingsblad te kunnen lezen en we hopen dat ook de
andere leden deze rubriek waarderen.
We hebben ook gesproken over dingen die we anders kunnen doen. Om
nog meer aandacht te kunnen geven aan de jongeren die aan de
excursies of activiteiten deelnemen en hen echt het gevoel te geven dat
het hun club is, zullen we af en toe iets kritischer zijn op het mee gaan van
ouders met de excursies. Nu gaan er regelmatig net zoveel ouders mee
als jongeren. Dit betekent dat de excursieleiders hun aandacht moeten
verdelen.
Waar we in het nieuwe seizoen ook over na willen denken is het gebruik
van de social media (Facebook, Hyves). Hoewel dit van ons meer kennis
De Winterkoning 46 (4)
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en kunde zal vragen dan van jullie, zijn de social media niet meer weg te
denken uit de maatschappij. Zeker onder de jongeren. Verder denken we
na over interessante links die we zouden kunnen koppelen aan de
jongerenpagina op de website. Op voorstel van Arend de Jong kiezen we
voor een andere opzet van de Bosuilenexcursies in januari. De twee
excursies die via de lokale pers bekend worden gemaakt, worden vaak
massaal bezocht waardoor niet iedereen tot zijn of haar recht komt. In de
veranderde opzet hopen we dat te verbeteren.
Ook enkele activiteiten die we naast het vastgestelde programma nog
doen zijn aan de orde geweest. Het betreft het bijwonen van het ringen
van jonge Kerkuilen waarbij we het belangrijk vinden dat het doel van het
ringen goed wordt uitgelegd en de nestkastenprojecten waarbij we ook
aandacht voor de controle en de nazorg hebben. Verder proberen we in
juni opnieuw een Nachtzwaluwexcursie te organiseren voor de oudere
excursiedeelnemers, samen met enkele contactpersonen van de VWG
Alkmaar.
We hadden gehoopt op meer reacties op de vragen die Cees gesteld had
aan de jongeren over hun wensen en ideeën over de excursies en
activiteiten. De tips van Niels zijn overigens verwerkt. Wij hebben met
even veel enthousiasme als altijd het programma voor het seizoen
september 2011 t/m juni 2012 vastgesteld. Zie voor de excursies tot de
winter het overzicht aan het eind van deze Jongerenrubriek.
Tot slot een tip voor de volwassen leden: denkt u dat het meegaan met
een van onze excursies iets is voor uw dochter, zoon, kleinzoon, kleindochter, neefje, nichtje, of buurkind, geef dan de datum van een excursie
aan hen door. Ze kunnen gerust eens meegaan om kennis te maken met
de excursies, de activiteiten en de andere excursiedeelnemers. De meeste
zijn in de leeftijd van 10 – 15 jaar. De jongerenwerkgroep bestaat uit Cees
en Jan Baart, Jan Castricum, Hans Stapersma, Jos Vroege en Henk van
der Leest.
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Jongerenexcursie naar het Zwanenwater, 5 juni 2011.
Sylvan de Groot
Het was een klein clubje dat vandaag 5 juni met Anna en haar familie en
Sylvan met zijn moeder onder begeleiding van onze twee vogelaars op
pad gingen.
Wij zagen 2 houtduiven vechten om hun territorium. Daarna zagen we vlak
voor ons een putter op een distel eten en die konden we goed bekijken.
Een blauwborst was eten aan het zoeken voor zijn nest, zodat hij voor
onze neus heen en weer vloog.
We hoorden een boompieper + sprinkhaanrietzanger + rietzanger +
graspieper + de kleine karekiet + de koekoek + winterkoninkje + tjiftjaf. Bij
het meer zagen we 100 huiszwaluwen en gierzwaluwen, enkele
kuifeenden en meer dan 500 ganzen. De ganzen jaagden de
wintertalingen weg.

Fitis
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We zagen de vink en de fitis in de bomen. En als laatste moesten we terug
in de regen lopen. Heel erg bedankt; het was ondanks de regen erg leuk
en we hebben veel geleerd.

Nachtzwaluwenexcursie, 15 mei 2011.
Cees Baart

‘s Avonds om 9 uur verzamelden we – Anne Wieke, Marelijne en Jari – op
de parkeerplaats van het PWN aan het begin van de weg naar Bergen aan
Zee. Hier namen Kees en Giel van de Vogelwerkgroep Alkmaar ons mee
naar de territoria van de nachtzwaluwen. Op de plaats dichtbij de
parkeerplaats bleef het helaas stil. Uiteindelijk werd het de plek richting de
Schoorlse duinen waar wij na een lange wandeling heel kort maar wel
duidelijk een nachtzwaluw gehoord en gezien hadden. Het was een
prachtige avond waarbij we ook onderweg nog heel veel mooie planten,
14
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padden en in het licht van de lampen bij de Uilenvangers Schuur nachtvlinders hebben gezien. Rond half 12 waren we weer terug op de parkeerplaats waar we Kees en Giel hebben bedankt voor deze bijzonder excursie.

Overzicht van de komende jongeren-excursies tot de winter:
Datum
excursieleiders
11 september Cees en Jan Baart
9 oktober
Hans Stapersma
Huub Huneker

Onderwerp
Ondergelopen bollenlandjes
Vogeltrek
Strandplateau

6 november

Vinkenbaan

11 december

Jos Vroege
Henk v.d. Leest
Jan Baart
Jan Castricum

Nestkastjes, voederplankjes
en voederautomaten timmeren

Euro Birdwatch 2011

Op zondag 2 oktober wordt Euro Birdwatch in heel Europa gehouden en
worden de trekvogels geteld. Als vogelwerkgroep doen wij daar weer aan
mee. Het is de bedoeling dat we op drie locaties gaan tellen.
Informatie en aanmelden kan bij de volgende personen:
• Arend de Jong 0251-655417
• Huub Huneker 0251-206303
• Peter Huijbrechts 0251-240338
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Vogelbladen
Rien Burger
De Kleine Alk, nr 2, 2011 (VWG Alkmaar e.o,)
_Dook Vlugt vertelt over het wel en wee van de Havik in het duingebied
van Egmond aan Zee tot Camperduin in de periode van 1995 t/m 2010.
Het aantal territoria van deze roofvogel is vrij constant gebleven op
gemiddeld 8. De Havik eet vooral Houtduif, Postduif, Zwarte Kraai en
Gaai. Maar ook prooien als Ransuil, Bosuil, Sperwer, Zwarte Specht en
Eekhoorn worden verorberd. Van de geslagen Postduiven komt de helft uit
de gemeente Bergen. Bijzonder is het verschijnsel dat enkele malen
complete zangvogelnesten bij de nesten van de Havik werden
aangetroffen.
Tussen Dijk en Duin, nr 2, 2011
_In de AW-duinen worden regelmatig de plukresten van de Havik
gecontroleerd. ’s Winters bestaan die vooral uit de restanten van Houtduiven en lijsterachtigen. Ook treft men er een laag percentage (ongeveer
5%) plukresten van de Houtsnip aan. In de winters van 2009 en 2010
schoot dit percentage omhoog naar resp. 15% en 25%. Juist in deze
winters was er een grote influx van overwinterende Houtsnippen! Een
welkome aanvulling van het menu voor de Havik in die barre winterse
omstandigheden.
Van Nature, nr 3, 2011 (Natuurmonumenten )
_In een artikel naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van het
ringen van vogels in Nederland wordt verteld dat Natuurmonumenten
alleen ringen en zenderen in haar terreinen toestaat als het op één of
andere manier bijdraagt aan een beter beheer van die gebieden. Enkele
voorbeelden hiervan:
• Het ringonderzoek van Wespendieven op de Veluwe heeft
aangetoond dat deze vogels op vele kilometers van hun broedgebied kunnen foerageren. Bescherming van hun broedgebied
alleen is dus niet genoeg.
• Lepelaars blijken massaal slachtoffer te worden van hoogspanningsleidingen.
• Door de droogte in het Fochteloërveen hebben de Kraanvogels (3
paar) geen jongen voortgebracht. Twee broedsels kwamen droog
te liggen en werden zo bereikbaar voor de Vos; één paar werd
door de onrust bij de grote brand verstoord.
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De Skor, nr 3, 2011 (VWG Texel )
_Drieteenstrandlopers, kunnen zich overal, behalve in de zomer, aan de
kust vertonen. Het zijn echte strandvogels. De laatste jaren wagen ze zich
ook wat verder van de Noordzeekust af op de zandige wadplaten van de
Waddenzee, zoals op de Richel en de Engelsmanplaat. Drietenen
broeden hoog in het noorden op de toendra van Siberië, Groenland, enz.
Overwinteren doen ze in Afrika, maar ook in West Europa. Het voedsel
bestaat vooral uit wormen ( Gemshoornworm ) en strandvlooien en kleine
kreeftachtigen. De totale populatiegrootte van de Drieteenstrandloper is
ruim 100.000, waarvan zo’n10.000 gemiddeld in Nederland verblijft.

WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED
Leo Heemskerk
Dit waarnemingenoverzicht beslaat de periode van 1 april t/m 3 juni 2011.
Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het waarneming.nlarchief 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 ondergetekende. Mocht
u vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222.
Noordse Pijlstormvogel
Op 19 juni werd door Guido Keijl op telpost Castricum aan Zee een
Noordse Pijlstormvogel richting Noord gezien.
Aalscholver
De kolonie in het NHD is door Hans Schekkerman geteld. Dit jaar waren er
622 bezette nesten (inclusief Hoefijzermeer).
Roerdomp
In deze periode werd regelmatig een roepende roerdomp in het Infiltratiegebied gehoord. Menno van den Bos zag de roerdomp op 11 mei in paalhouding langs een kanaal in het infiltratiegebied.
Kleine Zilverreiger
Luc Knijnsberg zag op 16 mei een adult zomerkleed Kleine Zilverreiger
foeragerend in de wei van Brasser.
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Grote Zilverreiger
Lonnie Bregman en Joost Heeremans zagen een vogel op 15 april in de
Noordbroekpolder (Heemskerker). Op 9 mei ontdekte Evert-Jan Woudsma
een Grote Zilverreiger in het Infiltratiegebied.
Ooievaar
In de eerste twee weken van april vlogen enkele Ooievaars over ons
gebied. Mark Res zag er op 11 April meerdere: 3 bij Limmerkoog, 2 boven
Castricum en mogelijk dezelfde boven Heemskerk.
Zwarte Zwaan
Carl Zuhorn zag op 19 april een vogel in de Limmerpolder (langs de A9)
Kleine Rietgans
Op 3 april werd de Kleine Rietgans die hier ook in maart aanwezig was
gezien door Lonnie Bregman en Piet Admiraal.
Grauw Gans
Hans Schekkerman telde op 10 juni, 377 ruiende Grauwe Ganzen op het
Hoefijzermeer.

Grauwe Gans, Karpervijver
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Casarca
Begin april verbleven 2 Casarca's in het NHD (Castricum - Egmond). Op 5
mei werd 1 vogel gemeld door Peter van de Berg bij Egmond-Binnen.
Zomertaling
Van begin april tot begin juni werden vogels gemeld op de volgende plekken: Waterberging Noorderveld, De Groote Ven, Doornvlak, Plasjes N203.
Witoogeend
Op 30 april zag Richard Reijnders tijdens het ringen een Witoogeend langs
vliegen samen met een paartje Kuifeenden. Geheel donker bruine buik
(vele malen donkerder dan die van vrouwtje Kuifeend), opvallend veel
bredere, witte vleugelstreep.
Wespendief
Tijdens de voorjaarstrek vlogen enkele Wespendieven over. Een paar
Wespendieven heeft in het NHD gebroed.
Zwarte Wouw
23-04-2011 1 overvliegend, T. Damm, H. Levering, J. Vroege, C. Reijnders
24-04-2011 1 overvliegend N, NHD Terrein Bakkum Joost Klein Haneveld
25-04-2011 1 overvliegend O, NHD De Mient Sander Schagen
07-05-2011 1 overvliegend W, Heemskerk Mark Res
08-05-2011 1 overvliegend ZW, NHD Terrein Bakkum [NH] Bas Lagerveld
17-05-2011 1 tp, NHD Terrein Bakkum [NH] Willem Olbers
"Vogel liet
zich minuten lang schitterend bekijken. Kon de gevorkte staart mooi zien."
Blauwe Kiekendief
7 mei 1 NHD - Zuidernollen Tim Lamb
Grauwe Kiekendief
8 mei 1 NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
Ruigpootbuizerd
Een vogel kort tp op 18 april in het NHD. (Willem Olbers en Mark Res)
Visarend
19 april 1 NHD Terrein Egmond [NH] Luc Knijnsberg
22 april 1 Castricum [NH] Hans Kuperus
23 april 1 NHD Terrein Castricum [NH] Hans Schekkerman
23 april 1 Waterberging Noorderveld [NH] Ruud Altenburg
23 april 1 Heemskerk [NH] Joost Heeremans
30 april 1 NHD t.h.v. Paal 48 [NH] Ruud Altenburg
2 mei 1 Visarend boven zee t.h.v. Paal 48 Ruud Altenburg
2 mei 1 Visarend NHD - De Krim Willem Olbers
7 mei 1 Visarend NHD - Infiltratiegebied Anne van der Wal
Alle visarenden werden vliegend gezien richting N(6x), NW(1x) en NO(1x)
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Smelleken
8 april 1 NW Castricum (gemeente) [NH] Arend de Jong
23 april 1 NO, NHD - Terrein Castricum [NH] Hans Schekkerman
30 april 1 Z, NHD Terrein Bakkum Ruud Altenburg
30 april 1 ter plaatse NHD Infiltratiegebied [NH] Peter van Horssen
1 mei 1 opvliegend NHD Terrein Egmond [NH] Hans Kuperus
2 mei 1 Z, NHD t.h.v. Paal 48 [NH] Ruud Altenburg
Slechtvalk
De nestkast op het Hoogoventerrein was dit voorjaar weer bezet. Eind juni
werd op de volgende plekken een Slechtvalk gezien: Plasjes N203,
Uitgeest, NHD, Castricummerpolder en het Strand.
Patrijs
Patrijzen in de Sammerpolder (7 Mei 2x), Noordbroekpolder (2 April 1x),
Duinweg N. Bakkum (19 April 2x), Hoogoven terrein (15 April, 2x).
Kwartel
Eind mei en in de maand juni werden kwartels gehoord op de volgende
plekken: Noordbroekpolder, NHD - Vogelduin, NHD - Terrein Egmond,
NHD - Zuidernollen, NHD - Terrein Castricum, NHD - t.h.v. Paal 43, NHD Infiltratiegebied, NHD - Zweefvliegveld, Bergen (NH) (gemeente) en een
vogel vloog roepend over Heemskerk op 9 juni. In totaal werden in mei en
juni 59 vogels gevangen op VRS Castricum.
Porseleinhoen
In april werden in totaal 10 vogels gevangen en geringd door VRS Cas. CS
Roselaar zag op 22 april een vogel foeragerend tussen lage moerasvegetatie op de oever van een kanaal. De vogel vloog bij naar de overkant en
verdween bliksemsnel in het riet. Er is niet gezien of de vogel geringd was.
Kraanvogel
Op 30 april werd een vogel vliegend richting noordoost gezien in het NHD
door Peter van Horssen en later door Ruud Altenberg.
Morinelplevier
1 vogel werd gezien door Jaap Olbers op 29 April rond 09.00 uur t.h.v.
Diederik, vanaf het fietspad, ongeveer 10 m van het hek.
Kleine Strandloper
Op 7 mei vloog 1 vogel door de branding naar noord (Hans Groot) en 7
vogels vlogen door de branding op 14 mei (Sjoer Boonstra).
Temmincks
Strandloper
Van eind april tot begin mei werden op enkele dagen Temmincks Strandlopers gezien in de Waterberging Noorderveld (Heemskerk). Op 18 en 19
mei zaten er 3 vogels. Mark Res vond op 8 mei 1 vogel in de Grote Ven
(langs de N203).
20
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Krombekstrandloper
Op 29 april zag Ruud Altenberg een vogel in de Waterberging Noorderveld
(Heemskerk). J. Vroege en H. Levering zagen op dezelfde plek op 20 mei
3 vogels.
Kemphaan
In april werden regelmatig kemphanen gezien in de Noordbroekpolder. Op
6 april telde Rienk Slings hier 14 vogels. Jos Vroege en Bert Klees zagen
in de De Oude Venne ook Kemphanen (maximaal 8 vogels op 9 april).
IJslandse Grutto
Op 2 april zag Hans Schekkerman 150 Vogels in/bij plasje langs de N203.

Baltische Mantelmeeuw
Ruud Altenburg ontdekte op 19 juni een 2e kj Baltische Mantelmeeuw in
Waterberging Noorderveld. Hij kon enkele foto’s maken. “Klassieke vogel
die alle veren minimaal eenmaal vervangen had. De verse tweede
generatie handpennen vielen zelfs op grote afstand op. Was binnen een
half uur weer verdwenen toen de koeien in de buurt gevoerd werden;
daarna niet meer teruggevonden.”
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Zwartkopmeeuw
De zwartkopmeeuw komt steeds vaker voor in ons werk gebied: 4 april 1x,
10 april 1x, 22 april 1x, 2 mei 2x, 25 mei 2x, 30 mei 1x, 2 juni 2x.
Dwergmeeuw
Op 1 mei vlogen in ieder geval 40 vogels verdeeld in 2 groepjes naar
Noord/Noordoost. Op 2 mei werd een enkele vogel richting noord gezien.
Alle waarnemingen waren in de zeereep van het NHD.
Geelpootmeeuw
11 april 1 tweede kalenderjaar Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
22 april 1 tweede kalenderjaar Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
4 mei 1 derde kalenderjaar NHD - Infiltratiegebied Ruud Altenburg
22 mei 2 Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
27 mei 3 tweede kalenderjaar NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
5 juni 1 tweede kalenderjaar NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
12 juni 1 tweede kalenderjaar NHD - Terrein Heemskerk Ruud Altenburg
Pontische Meeuw
22 april 1 tweede kalenderjaar Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
8 mei 1 Waterberging Noorderveld Mark Res
9 mei 1 tweede kalenderjaar Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
27 mei 2 NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
27 mei 1 tweede kalenderjaar NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
27 mei 1 derde kalenderjaar NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
30 mei 1 derde kalenderjaar NHD - Hazenduin Ruud Altenburg
Grote Burgemeester
1 Mei was een top-dag op trektelpost Castricum aan zee. Hans
Schekkerman, Guido Keijl telden 5708 exemplaren, 36 soorten, in 4 uur.
Hier zat ook een 2kj Grote Burgemeester vliegend naar Noord bij.
Reuzenstern
Op 8 mei verbleef een Reuzenstern in de Waterberging Noorderveld. Een
unieke waarneming. In waarneming.nl staat slechts 1 eerdere waarneming.
Dit waren 2 overvliegende vogels op 25 juli 1989 bij het Hoefijzermeer.
Dwergstern
Op 30 April zag Ruud Altenberd 1 dwergstern in/boven de branding bij
Egmond naar noord vliegen. De volgende dag (7 mei) telde Willem Olbers
7 vogels naar noord (Hazenduin). Hans Groot zag 2 vogels naar noord op
7 mei (Egmond aan Zee). Alle vogels vlogen boven zee.
Zwarte Stern
30 april 1 overvliegend noord NHD - Terrein Egmond Ruud Altenburg
30 april 3 foeragerend NHD - Hoefijzermeer Jos Vroege
30 april 10 overvliegend N Egmond/Zee - strand en zee Jo Bouwmeester
22
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1 mei 4 overvliegend oost NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
1 mei 30 overvliegend noord NHD - Hazenduin Willem Olbers
3 mei 7 overvliegend oost NHD - Terrein Bakkum dick dekker
Zomertortel
25 april 1 baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond Rick van der Weijde
7 mei 1 overvliegend NHD - Terrein Egmond Hans Groot
13 mei 1 overvliegend noord NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
25 mei 1 baltsend / zingend NHD - De Krim Arnold Wijker
4 juni 1 foeragerend NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
Halsbandparkiet
Zowel in Heemskerk als in Castricum werden Halsbandparkieten gezien. In
Castricum werd er telkens 1 gezien en in Heemskerk werd op 12 mei door
Evert-Jan Woudsma 5 vogels vliegend naar zuidwest gezien. Op 10 April 2
vogels Landgoed Marquette door Marian v. Leeuwen en Renie v/d Werf.
Kerkuil
Er zijn drie meldingen binnen gekomen: 1 ex. Noordbroekpolder, 17 mei.
En 2 waarnemingen van een vogel in de Limmerpolder.
Ransuil
1 broedgeval in Limmen werd doorgegeven.
Velduil
23 april Rienk Slings vanaf het uitkijkpunt in de Zuidernollen (NHD).
IJsvogel
10 april 1 Heiloo – Sammerpolder Sander Schagen
5 juni 4 Heiloo – Zuiderneg KNNV Alkmaar
25 juni 1 adult Egmond-Binnen Cees Baart
25 juni 1 juveniel Egmond-Binnen Cees Baart
Oeverzwaluw
2 april 4 adult ter plaatse NHD - Hoefijzermeer Arend de Jong
7 april 7 foeragerend NHD - Terrein Bakkum Luc Knijnsberg
19 april 1 ter plaatse Heemskerk - Waterberging Noorderveld Hans Groot
2 mei 6 ter plaatse NHD - Terrein Bakkum Willem Olbers
11 mei 5 overvliegend noord NHD - Hazenduin Carel de Vink
12 mei 3 tp Heemskerk - Waterberging Noorderveld Ruud Altenburg
18 mei 5 tp Heemskerk - Waterberging Noorderveld Lonnie Bregman
4 juni 3 tp NHD - Hoefijzermeer Lonnie Bregman
17 juni 8 foeragerend NHD - Infiltratiegebied Renie van der Werf
19 juni 30 foeragerend NHD - Hoefijzermeer Hans Schekkerman
24 juni 1 foeragerend Uitgeest - Uitgeesterbroekpolder Lonnie Bregman
29 juni 3 foeragerend NHD - Terrein Bakkum Ruud Costers
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Engelse Kwikstaart
23 april 1 overvliegend noord NHD - Terrein Egmond Hans Kuperus
7 mei 2 ter plaatse IJmuiden - Noordpier Bert Beekman
Grote Gele Kwikstaart
20 april 2 adult ter plaatse NHD - Terrein Heemskerk Rienk Slings
26 juni 1 overvliegend oost NHD - De Krim Arnold Wijker
Rouwkwikstaart
In april werden rouwkwikstaarten gezien op de volgende plaatsen:
Castricum aan Zee, Heemskerkerduin e.o., Waterberging Noorderveld,
NHD - De Mient, NHD – Doornvlak, NHD – Infiltratiegebied, NHD - Terrein
Egmond, NHD -Terrein Heemskerk, NHD – Vogelduin, NHD – Zuidernollen
Pestvogel
Op 17 April zag Cock Reinders 1 Pestvogel op bessen in de berm van de
Soomerwegh (Castricum).
Roodsterblauwborst
Op 20 mei gevangen door Jan Visser op VRS Castricum.
Paapje
23 april 1 man ter plaatse NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
25 april 1 ter plaatse NHD - t.h.v. Paal 48 Frank in den Bosch
29 april 1 ter plaatse NHD - Zweefvliegveld Ruud Altenburg
7 mei 1 ter plaatse NHD - Terrein Castricum Tim Lamb
8 mei 2 vrouw adult ter plaatse NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
8 mei 2 ter plaatse NHD - De Mient Mark Res
9 mei 1 Vrouw 2 kj vangst NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg
9 mei 1 Man 2 kj vangst NHD - Zuidernollen Luc Knijnsberg
Beflijster
7 april 5 foeragerend NHD - Vogelduin Cees de Vries
9 april 5 ter plaatse NHD - Egmond Binnen Peter van de Berg
10 april 2 man adult foeragerend Egmond-Binnen Cees Baart
11 april 3 overvliegend noordoost NHD - t.h.v. Paal 43 Cees de Vries
14 april 5 foeragerend NHD - Terrein Egmond Cees de Vries
15 april 4 man ter plaatse NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
18 april 3 ter plaatse NHD - Vogelduin Mark Res
18 april 2 ter plaatse NHD - t.h.v. Paal 43 Willem Olbers
19 april 1 man ter plaatse NHD - Terrein Castricum Hans Groot
20 april 3 overvliegend NHD - t.h.v. Paal 48 Tycho Hoogstrate
22 april 1 man ter plaatse NHD - Infiltratiegebied CS Roselaar
23 april 2 ter plaatse NHD - Egmond Binnen Hans Kuperus
1 mei 1 man ter plaatse Castricum (gemeente) Hans Schekkerman
3 mei 1 ter plaatse NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman
24
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Grote Karekiet
Helaas werd er dit jaar geen zingende Grote Karekiet waargenomen.
Alleen werd er op 27 juni 1 vogel gevangen op VRS Castricum.
Spotvogel
12 mei 1 man ad. zomerkleed baltsend/zingend Egmond-Binnen C. Baart
22 mei 1 man zingend Uitgeest Ron Dam
24 en 25 mei baltsend / zingend Castricum Mark Res en Jos Vroege
25 mei 1 zingend NHD - Egmond Binnen Arnold Wijker
25 mei 1 zingend NHD - Terrein Egmond Arnold Wijker
2 juni 1 zingend NHD - Egmond Binnen Jan Eerbeek
2juni 1 zingend NHD - Terrein Egmond Marinus Dieleman
4 juni 1 man zingend NHD - Terrein Castricum Lonnie Bregman
4 juni 1 zingend NHD - Terrein Egmond Guus Peterse
8 juni 1 zingend NHD - Terrein Heemskerk Hans Schekkerman
11 juni 1 man zingend NHD - Zuidernollen Lonnie Bregman
13 juni 1 man zingend NHD - Terrein Egmond Luc Knijnsberg
14 juni 1 baltsend / zingend NHD - Terrein Egmond Noor Mather
17 juni 1 zingend Bergen (NH) (gemeente) Arnold Wijker
Fluiter
Op de volgende plekken werden in mei en juni Fluiters gehoord en/of
gezien: Limmen, NHD - De Mient, NHD - Doornvlak, NHD - Middenweg /
Vlewoseweg e.o., NHD - Terrein Bakkum, Terrein Castricum, NHD Terrein Egmond, NHD - Terrein Heemskerk
Vuurgoudhaan
3 April 1 man zingend NHD - Terrein Castricum L. Bregman & P. Admiraal
4 April 2 foeragerend NHD - Doornvlak Renie van der Werf
Witkoppige Staartmees
10 april 2 ter plaatse NHD - De Mient Addy van Overbeeke
27 mei 1 nestindicerend gedrag NHD - Terrein Castricum Leo Heemskerk
Boomklever
3 april 2 vogels vastgesteld territorium NHD - Geversduin Lonnie Bregman
3 april 2 nestindicerend gedrag NHD - Geversduin Ruud Altenburg
5 april 1 vrouw nestvondst NHD - Terrein Bakkum Ria Schurer-Winnubst
8 april 1 zingend NHD - Duin en Bosch Luc Knijnsberg
9 april 1 ter plaatse NHD - Duin en Bosch Menno van den Bos
10 april 1 ter plaatse NHD - Terrein Castricum Tycho Hoogstrate
10 april 2 paar in broedbiotoop NHD - Geversduin D. & L. Bregman
12 juni 1 man roepend NHD - Karpervijver Hans Stapersma

De Winterkoning 46 (4)

25

Wielewaal
7 mei 1 man zingend NHD - Doornvlak Hans Groot
8 mei 1 adult zingend NHD - Terrein Heemskerk Menno van den Bos
19 mei 1 zingend NHD - Terrein Castricum Hans Schekkerman
20 mei 1 zingend NHD - Doornvlak Renie van der Werf
20 mei 1 man zingend NHD - Terrein Cas. Henk Levering, Jos Vroege
21 mei 1 man 2 kj zingend NHD - Terrein Castricum Ruud Altenburg
21 mei 1 roepend NHD - Terrein Castricum Herman van Oosten
21 mei 1 man zingend NHD - Terrein Castricum Hans Groot
3 juni 1 man roepend NHD - Terrein Bakkum Dick Dekker
Raaf
Peter Logtmeijer zag op 2 juni een Raaf foerageren in de wei van Brasser
Europese Kanarie
21 mei 1 overvliegend ZO NHD - Terrein Cas. H. v. Oosten "Beest wegvliegend laag naar ZO, veelvuldig roepend. Aparte plek en dito tijd van ‘t jaar."

LEZINGEN & EXCURSIES – 4de kwartaal 2011
Commissie Lezingen & Excursies

NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers voor de lezingen
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol!
Zondag 28 aug: excursie ‘Wieringen en Wieringermeer’.
Excursieleider: Sander Schagen.
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 17.00 uur.
Zaterdag 24 sept: excursie ‘Blauwe Kamer en Ooijpolder’.
Excursieleider: Tjalling Kampstra.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 19.00 uur.
Let op: late thuiskomst, neem extra broodje mee voor ’s avonds.
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Zondag 23 okt en zaterdag 29 okt: excursie ‘Vogeltrek’,
Noordhollands Duinreservaat.
Excursieleiders: Huub Huneker op 23 okt, en Hans Kuperus op 29 okt.
Vertrek, vanaf Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum):
8.00 uur; tot ca. 12.00 uur.
Let op: beide excursies gaan alleen door met gunstige weersomstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekendgemaakt op voorafgaande
avond, via emailkring. U kunt die avond ook bellen (tussen 19.00 en
20.00 uur) met Huub Huneker (0251-206303) of Renie van der Werf
(072-5337078).
Zondag 9 oktober: excursie Gouwzee en Waterland (voor o.a.
Krooneenden).
Excursieleiders: Dick en André Dekker.
Vertrek station Castricum: 7.30 uur, tot ca 16.00 uur.
Dinsdag 1 nov: dialezing over het Zwanenwater en de Kop van
Noord-Holland.
Spreker: Rolf Roos.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; 20.00 uur.
4 tot 6 november: weekendexcursie ‘Kraanvogel-slaaptrek’,
Diepholzer Moorniederung’.
Excursieleider: Huub Huneker.
Deze excursie is volgeboekt; deelnemers krijgen bericht.
Dinsdag 15 nov: Algemene Ledenvergadering.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Bij het ter perse gaan van deze Winterkoning is het nog niet duidelijk
wat het programma na de pauze wordt, of een presentatie van de
ijsvogel werkgroep of het vertonen van een roofvogelfilm.
Zaterdag 19 nov: exc. Arkemheense Polder, Harderbroek en
Horsterwold (o.a. Kleine Zwaan, Zeearend, Appelvink)
Excursieleider: Jan Zweeris.
Vertrek station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 17.00 uur.
Dinsdag 22 nov: dialezing ‘De Grote Trek van de Kleine Zwanen’.
Spreker: Wim Tijsen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; 20.00 uur.
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Zondag 18 dec: Winter-(fiets-)excursie, Noordhollands
Duinreservaat.
Excursieleiders: Dick en André Dekker.
Vertrek station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 13.30 uur. Eigen fiets
meenemen a.u.b.
Zaterdag 14 jan 2012: excursie ‘Friese Waddenkust’ (hopend op o.a.
Strandleeuweriken, Fraters, Sneeuwgorzen, veel ganzensoorten,
etc.).
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek station Castricum: 7.30 uur; tot ca. 18.00 uur.
Woensdag 18 jan 2012: dialezing ‘Natuur en vogels van de NoordAtlantische eilanden (Fair Isle, Shetlands, Faeröer, Jan Mayen en
Spitsbergen)’.
Spreker: Peter Zwitser.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; 20.00 uur.
Noteer ook deze (voorlopige) (2012-)data alvast in uw agenda:
Zo.19 feb: Dagexc. ‘Vereenigde Harger- en Pettemerpolder’.
Di. 28 feb: Dialezing ‘Vogels van Spanje, met nadruk op vogeltrek Tarifa’.
Za. 17 mrt: Exc. ‘Zuidpier, haven en sluizencomplex van IJmuiden’.
Zo. 15 apr: Ochtendexc.’Marquette en Noorderveld’.
Za. 28 apr: Exc. ‘Kinseldam’ (o.a. voor Zwartkopmeeuwen).
Za. 12 mei: Auto/wandelexc. Texel.

.
Wijzigingen Ledenbestand
Bij het ter perse gaan van deze Winterkoning nog geen gegevens
ontvangen.
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