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Terugkijkend op 2012 zie ik hoe ongelooflijk belangrijk een club als de
onze is: in een tijd van aanhoudende economische malaise zijn “groen”,
“natuur”, “milieu”, “klimaat” en “ontwikkelingssamenwerking” snel
opgegeven als “overbodige luxe” door een onwaarschijnlijk zwak kabinet
terwijl op lokaal niveau gemeentes alleen nog oog lijken te hebben voor
ondernemersbelangen en de mogelijke uitbating van de nog resterende
groene omgeving zonder zich rekenschap te geven van de mogelijke
impact op diezelfde natuur en de draagkracht daarvan. De Vogelwerkgroep heeft daardoor helaas haar handen vol aan het verdedigen van haar
werkgebied tegen al die projecten en plannen en moet regelmatig met spijt
aanzien hoe weinig zij bereikt, en hoe weinig steun zij krijgt van anderen.
Toch is het mijns inziens zeer belangrijk dat wij die rol consequent blijven
nemen en “natuur” en “milieu” op de agenda blijven houden omdat te
voorkomen dat alles moet wijken onder de druk van de economie. Natuur,
milieu en groen zijn even belangrijk, hetgeen velen zich echter pas weer
realiseren als het (hen) economisch weer beter gaat. De Vogelwerkgroep
staat daar voor en zal dat ook in 2013 blijven doen: voor het eerst in haar
bijna 55-jarig bestaan (jawel, 55 alweer - in april 2013 !) is zij naar de
rechter gestapt om natuurbelangen in haar werkgebied te verdedigen !
2012 laat ook heel veel positiefs zien. Uitschieter voor mij is het succes
van de lange termijn inspanningen die Henk van der Leest en vele anderen
hebben gedaan om meer jongeren te betrekken bij de Vogelwerkgroep: we
mochten kort geleden ons 22e jeugdlid verwelkomen terwijl ook de jeugdactiviteiten zelf zeer goed lopen ! Een geweldig resultaat na 10 jaren
proberen, aanpassen, nog eens proberen, weer aanpassen, en voorzichtig
doorzetten op bescheiden eerste succesjes – super !
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, dus de Vogelwerkgroep ziet 2013
en de jaren daarna met veel vertrouwen tegemoet. We bereiken toch best
wel veel, ook op het gebied van ruimtelijke ordeningszaken, en daarnaast
hebben we natuurlijk gewoon heel veel lol met het kijken naar vogels en
het genieten van de natuur. En daar gaan we in 2013 in elk geval gewoon
mee verder ! Het bestuur wenst U een gelukkig, gezond en vogelrijk 2013 !
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Hoe verging het de Boomvalk in 2012 ?
Henk van der Leest
Hoe zou het de Boomvalk dit jaar vergaan binnen het werkgebied van de
VWG Midden-Kennemerland ? De jaren vanaf 2008 broedden Boomvalken
met wisselend succes binnen ons werkgebied. In 2008 en 2009 mislukten
de mij bekende broedgevallen, in 2010 en 2011 waren er succesvolle
broedgevallen bij Uitgeest (2010) en Castricum (2011), met in 2011 ook
nog een mislukt broedgeval bij Uitgeest. Wat zou 2012 brengen?
Werkwijze
In de maanden maart en april probeerde ik zoveel mogelijk potentiële
nesten in de omgeving van Castricum, Uitgeest en Akersloot in kaart te
brengen. Meest kraaiennesten en een enkel buizerdnest werden
genoteerd. Vanaf eind april hield ik de waarnemingen die gemeld werden
op waarneming.nl in de gaten. Veel houvast boden die waarnemingen niet.
In de periode vanaf de laatste week van april tot half juni werden er 28
waarnemingen van Boomvalken gemeld. De meeste betroffen overvliegende of jagende exemplaren. Meestal één en een paar keer twee
exemplaren. De meeste waarnemingen werden gemeld in het NHD en bij
de Waterberging Noorderveld, plekken waar veel naar vogels gekeken
wordt. Maar, afgaande op de ervaringen van de afgelopen tien jaar zijn dat
niet de plekken waar Boomvalken broeden. Zie ook het artikel van Jos
Vroege in Winterkoning van april 2012 (jaargang 47, nummer 2).
In mei en juni ging ik de locaties af die ik in maart en april had
aangetekend en lette ik op of ik Boomvalken hoorde en/of zag in de
nabijheid van de genoteerde nesten. Op 26 mei trof ik een paartje aan bij
een kraaiennest bij Castricum, hetzelfde nest waar in 2011 met succes een
paar had gebroed. Het nest was bezet door Zwarte Kraai, op het nest
waren twee jonge kraaien aanwezig. Ik ben daarna nog een aantal keren
terug geweest maar het bleef bij deze enkele waarneming. Op 5 juni trof ik
eveneens een paartje aan bij het nest in Uitgeest waar zowel in 2010 als in
2011 Boomvalken hadden gebroed. Dat verraste mij want het nest was dit
jaar niet bezet door Zwarte Kraai en in slechte staat. Kennelijk vonden de
Boomvalken dat ook want het bleef ook hier bij één enkele waarneming.
Was dat het dan voor 2012 ? Op zondag 10 juni fietste ik op het
Gerbrandspad in Castricum, het fietspad langs het voetbalveld van FC
Castricum dat loopt tussen De Bloemen en de provinciale weg N203. Tot
mijn verbazing hoorde ik een Boomvalk roepen in de buurt van een nest
2
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dat in het voorjaar van 2012 door Zwarte Kraaien was gebouwd. ‘s Avonds
ging ik nog eens kijken vanaf het voetbalveld en toen hoorde ik één
exemplaar roepen bij het nest terwijl een tweede rondjes vloog over het
voetbalveld. Ik was verbaasd over deze plek. Het is een druk bereden
fietspad en, hoewel het voetbalseizoen was afgelopen, waren er ook op
het voetbalterrein nog de nodige activiteiten. Bovendien lag het nest hoog
in een niet al te dikke tak van een zomereik, niet erg stabiel.
Observaties bij het nest
Op 13 juni zag ik het vrouwtje voor het eerst op het nest zitten. Het
mannetje hoorde en zag ik niet. Op 16 juni zat het vrouwtje op het nest en
vloog het mannetje over het voetbalveld. Dergelijke waarnemingen
herhaalden zich tot 22 juni. Prooioverdrachten heb ik niet waargenomen.
Op 22 juni was het wisselvallig weer met een harde wind uit het zuidwesten, kracht 7 en bij vlagen zelfs 8. Zoals ik hiervoor al aangaf, lag het
nest niet erg stabiel. Af en toe lag het volledig op zijn kant waardoor het
vrouwtje onmogelijk op het nest kon blijven zitten. Op 22 juni heb ik beide
exemplaren nog waargenomen in de buurt van het op dat moment verlaten
nest. Na 22 juni bleef het nest onbezet en heb ik nog een paar dagen
steeds maar één exemplaar bij het nest waargenomen; daarna ook dat niet
meer. Ik heb helaas vast moeten stellen dat dit broedgeval al in een vroeg
stadium is mislukt. Van dit nest heb ik een SOVON-nestkaart ingevuld.
Andere territorium/nestindicerende waarnemingen van Boomvalken
In juni meldden Bart Veenstra en Rinus Dillerop, die dit jaar een deel van
het NHD in opdracht van PWN inventariseerden, roepende Boomvalken in
gebied Castricum van het NHD. De roofvogelwerkgroep heeft op de
aangegeven locatie gezocht maar geen bezet nest kunnen vaststellen. Op
18 juli meldde Lonnie Bregman op waarneming.nl een Boomvalk in
Uitgeest die overvloog met prooi. Dat duidt er op dat er waarschijnlijk
ergens een nest met één of meer jongen moet zijn geweest. Het nest is
echter niet vastgesteld. Als dat al binnen ons werkgebied is geweest weten
we niet of het succesvol is geweest. Overigens las ik in De Kieft, het blad
van onze buren in de Zaanstreek, dat ook daar géén broedgevallen van de
Boomvalk waren vastgesteld dit jaar.
Resultaat
In 2012 dus één, misschien twee broedgevallen binnen ons werkgebied,
voor zo ver waargenomen en gemeld, waarvan er zeker één is mislukt.
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Leuke ‘bijkomstigheden’
Leuk om te melden vind ik dat ik op één van de avonden dat ik op het voetbalveld het boomvalkennest stond te observeren ineens iets door mijn
haren voelde strijken. Dat ging gepaard met veel gekrijs. Een paar Stormmeeuwen vlogen rakelings over me heen. Toen ik om me heen keek zag
ter hoogte van de middenstip op het hoofdveld een jonge Stormmeeuw
lopen. Ook leuk is het paar Scholeksters dat de zomerstop had benut om
op één van de bijvelden twee jongen vliegvlug te krijgen. En verder heb ik
veel plezier beleefd aan het paartje Sperwers dat een nest had gebouwd in
een treurwilg, pal boven de brede sloot in het sportterrein. Dit paar heb ik
vanaf begin mei tot en met eind juli gevolgd. Eind juli vlogen er vier jongen
uit. Ook hiervan heb ik een digitale nestkaart ingevuld. Interessant en
boeiend om het broedproces van zo’n Sperwerpaar van zo dichtbij te
kunnen volgen.

Op zoek naar de Lachstern.
Cees Baart
Omdat er waarnemingen van de Lachstern bekend zijn, besluit de
commissie ‘lezingen en excursies’ om hier via de e-mailkring een extra
excursie aan te wijden. En dus gaan we dinsdag 14 augustus om 17.30uur
met 9 mensen op pad. In Alkmaar pikken we nr. 10, onze excursieleider
Kees Roselaar, op en rijden richting Schagen. Hier liggen tussen Sint
Maartensvlotbrug en Schagen diverse onder water gezette bollenlandjes.
Zoals de titel van het verslag vertelt, is onze doelvogel de Lachstern en dat
hebben we geweten ook.
De eerste plekken leveren Kievit, Goudplevier, Bontbekplevier, Kokmeeuw,
Kemphaan, Wintertaling, Canadese gans, Grauwe gans, Oeverloper,
Brandgans en Holenduif op. Terwijl we naar de Bontbekplevier kijken,
ontstaat er een leuke discussie. Zo wordt er aan Kees gevraagd: ”Hoe zit
het ook al weer bij het foerageren van een Bontbekplevier ? Neemt deze
dan 3 stappen en pikt, of zijn het er 5? En na hoeveel stappen doet een
Bonte Strandloper dit ?” Kortom, nog een interessant gegeven om nader te
bestuderen als we deze vogels weer eens in de kijker hebben. Na nog 2x
stoppen voegen we Putter, Witte Kwikstaart, Tureluur en Scholekster aan
onze lijst toe. Maar nog geen Lachstern en dus is Kees onverbiddelijk en
klinkt het: ”We gaan verder!” Wanneer enkelen treuzelen dan voegt hij
eraan toe: “Jullie willen toch de Lachstern zien…”
4
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Hierna komen we dicht onder Schagen bij ‘the place to be’; mooie plassen
direct langs de spoorlijn. Het duurt niet lang of Kees roept: “Lachstern, 2 de
dijkje en links van de betonblokken op de achtergrond”. En jawel hoor. Een
adulte Lachstern met zwarte kruin, zwarte snavel en hoog op de zwarte
poten laat zich bewonderen. Even later wordt er vlakbij ook een juveniel
waargenomen, met nog iets van bruinrood aan de snavelbasis, verder
egaal bleek van kleur en donker grijze vleugelpunten.

Lachstern

Foto (digiscoping): Cees Baart

“Kijk, daar komen we nou voor: de Lachstern”, laat Kees met een glimp
van trots horen. En zoals het Kees betaamt weet hij ons verder te vertellen
dat de Lachstern een echte stern van het binnenland is, hier voornamelijk
kikkers en salamanders eet, er slechts noordelijk één broedpopulatie is en
dat zij als trekroute de wateren achter de kustlijn in het binnenland volgt.
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We staan met elkaar te genieten. Te genieten van de Lachsterns en de
andere steltlopers, maar ook van de prachtige windstille avond waardoor
het water net een spiegel is en wij de vogels twee keer kunnen zien. We
zien verder Kluten, Bosruiter (juveniel met duidelijke wenkbrauwstreep en
lichtbruin gespikkelde rug), Witgat, Watersnip, Krombekstrandloper, Bonte
Strandloper, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Wulp, Nijlgans, Kuifeend,
Bergeend, Slobeend, Wilde Eend, Bruine Kiekendief, Torenvalk en Gele
Kwikstaart.

Kluut

Foto (digiscoping): Cees Baart

Terwijl Boeren-en Huiszwaluwen zich boven het water te goed doen aan
de vele muggen, lopen we voldaan naar de auto’s terug.
6
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Op zoek naar Lachstern

Foto: Cees Baart

En alsof het nog niet genoeg is, worden we nog even door een overvliegende en naar de plas terugkerende adulte Lachstern toegelachen.
Weliswaar volgens de dames Marian, Majorie en Ria klinkend als een
“heksenlach”. Wie weet komt dit omdat we zien dat deze met zijn snavel
vol lacht… Het is inmiddels 21.00 uur, de eerste groepen Spreeuwen op
slaaptrek zien we voor ons uit vliegen en wij besluiten op huis aan te gaan.
De doelgerichte missie “Lachstern” is dankzij een kordate en kundige Kees
zonder meer geslaagd, waarvoor onze dank !

Kerkuilenbroedsels op een rij.
Henk Eenhoorn
In 1996 werd er in regio 9 van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland (het
gebied van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland) voor het eerst in een
kerkuilennestkast van ons gebroed. En wel op 12 meter hoogte in een bollenschuur en volgens ons onder een goed gesternte (er waren 7 eieren !).
Maar het vervolg was niet zo denderend. Omdat we als werkgroep toen
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nog geen ervaring hadden leunden we teveel op de kundigheid van de
ringer (geen lid van onze Vogelwerkgroep !). Met als gevolg dat tijdens het
ringen bleek, dat van de 6 jongen (1 ei was niet uitgekomen) 2 jongen nog
zo jong waren dat de ring van hun poot af zou zakken... Een maand later
vloog een jong zich dood tegen een transportband. Later werd een jong
dood gevonden op het erf en bij nestcontrole in de herfst bleek dat er 2
platgetrapte jongen in de kast achterbleven waren. Er vlogen uiteindelijk
dus maar 2 jongen uit.
Kerkuilen kunnen het hele jaar door broeden, maar dan moet het wel een
goed muizenjaar zijn. Toch is het onze ervaring dat “het broedseizoen” ligt
tussen de maanden maart en oktober. Het eerste ei wordt meestal in de
derde week van april gelegd, er wordt meteen begonnen met broeden en
na 30 – 34 dagen komt het eerste jong tevoorschijn. Onze werkgroep komt
in actie om te gaan ringen als de jongste vogel van een broedsel ongeveer
4 weken oud is.
Ook komt de werkgroep op een andere tijd in actie, bijvoorbeeld als
iemand geregeld een Kerkuil op een vaste plaats ziet. Zo was dat het
geval bij de NH-kerk in Limmen. Wij kregen toestemming om in de toren
een nestkast te plaatsen. Maar het bleek echter dat we de kast langs de
grote klok naar boven moesten brengen. En dat ging niet. Dus de kast
(50x50x80cm) uit elkaar gehaald en in onderdelen langs de klok gebracht.
Uiteindelijk hing hij op een hele mooie plek. Na twee dagen kregen we het
bericht dat in de kerk een kolonie laatvlieger-vleermuizen zat. Na overleg
werd ons duidelijk dat de vleermuizen, omdat ze er al langer zaten, de
oudste rechten hadden. Met bedroefd hart hebben we toen de ingang van
de kast afgesloten. Gelukkig hangt er in een andere toren, namelijk die van
de NH-kerk in Castricum, nog een kerkuilennestkast van ons. En we
hebben goede hoop dat daar binnenkort in gebroed zal worden want hij
hangt er vanaf 1997...
Ook dit jaar hebben we braakballen aangeleverd voor het Zoogdierenonderzoek van het Landschap Noord-Holland;
zie www.uilenballenpluizen.nl
Op 22 januari is in Werversshoof een Kerkuil uit onze regio door een auto
doodgereden. Het was een uil die op 26 juni 2010 door ons aan de
Schoollaan in Limmen was geringd (verstreken tijd: 576 dagen en de
afstand was 34 km).
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Onderstaand schema laat zien dat we, wat broedsels betreft, vette en
magere jaren hebben meegemaakt. Maar er is altijd baas boven baas. In
het noorden van ons gebied, aan de Westerweg in Heiloo, werd in 2010
driemaal door hetzelfde paartje gebroed. Dat was dan ook wel een
Nederlands-unicum.
1e
broedsel
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1
1
1
1
2
2
2
3
6
5
3
4
3
6
5
6

mislukt
uit2e
uittotaal uit1e
gevlogen broedsel gevlogen gevlogen
broedsel jongen
jongen
jongen
2
2
2
2
6
4
1
2
2
2

2

1
1

4
4
6
15
22
19
11
13
11
18
17
20

2

7

1
1
1

3
4
5

4
4
6
15
29
19
11
13
11
21
21
25

In het totaal zijn er in 17 jaar 191 jongen uitgevlogen.
Men dacht bij de overgang van 1999 naar 2000 dat er allerlei onheil over
ons uitgestort zou worden. Zoals bijvoorbeeld dat de elektriciteit uit zou
vallen enz. Gelukkig zijn we daarvoor gespaard gebleven, maar niet onze
Kerkuilen want zij hebben dat jaar niet bij ons gebroed.
Vorig jaar werd er aan de Uitgeesterweg in Uitgeest gebroed. Op zichzelf
niet bijzonder, maar de jongen waren zo dik dat ze op plofkippen leken.
Maar toen ze viegvlug waren zagen ze er slank en mooi uit en hebben ze
de kast keurig verlaten. Iemand vroeg: wat is vliegvlug ? Dus, volgens Van
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Dale: bijvoeglijk naamwoord, (van jonge vogels) – “al kunnende vliegen”.
Ook dit jaar was te merken dat er daar veel muizen waren: het legsel
bestond uit 9 eieren. Jammer genoeg werden er “maar” 5 groot.
In het gebied van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland, regio 9, werd in
2012 in Heemskerk op 2 plaatsen gebroed. Eén broedsel mislukte - toen
we wilden ringen lagen er 3 jongen dood in de kast; wel werd hier voor een
tweede keer gebroed en toen vlogen er 5 jongen uit. Op de andere plaats
vlogen 4 jongen uit (hier werd voor de eerste maal gebroed, terwijl we de
kast al in 2000 hadden geplaatst: je moet soms wel geduld hebben).
In Castricum werd ook 2 maal gebroed: op één plek - waar we vorig jaar te
laat waren - vlogen 4 jongen uit en op de tweede plek (waar voor de eerste
keer werd gebroed; kast geplaatst in 2004) vlogen 4 jongen uit.
In Limmen werd 1 maal gebroed en verlieten 4 jongen het nest, en in
Uitgeest werd ook 1 maal gebroed; daar vlogen 5 jongen uit.
In totaal vlogen er dit jaar dus 25 vogels uit, tegen 21 in 2011.
Onze Kerkuilenwerkgroep beheert ook het gebied ten noorden van
Castricum tot en met Warmenhuizen. Hier waren 9 eerste broedsels (vorig
jaar 10), op één plek een 2e broedsel (vorig jaar ook) en er vlogen 35
jongen uit (in 2011 waren dat er 27).
Waren we tevreden over 2012 ? Ja !
Maar Steenuilen hebben we niet gezien.
In Noord-Holland waren dit jaar 104 broedparen (96 in 2011), en 263
jongen vlogen uit (vorig jaar 242).

(oo)
(( v ))
^^
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Weekendexcursie ‘Lauwersmeer’, 31 aug - 2 sept 2012.
(Verslag door deelnemers, samengesteld door Renie van der Werf)

Gedurende dit weekend hadden we een excursie in het gebied van de
Lauwersmeer, een ongelooflijk rijk vogelgebied. De groep, bestaande uit
16 personen, logeerde in vakantieboerderij ‘Rintjehoek’, aan de zuidkant
van het gebied. Onze excursieleider was Huub Huneker. Een volledige lijst
van waargenomen vogelsoorten is in dit verslag opgenomen.
Vrijdag 31 aug

Douwe Jepma

Vrijdagochtend, nadat Robert (Stoker) is gearriveerd, is het wachten op
onze auto. Geheel volgens afspraak komt Klaas (met Marian) ¾ uur na de
afgesproken tijd aan. Ondanks de belofte van de bakker moesten ze toch
nog wachten op de stokbroden …. Na een snelle begroeting rijden we met
spoed richting de Noord. De eerste dag is begonnen van wat een mooi
weekend moet worden. Onderweg zien we het weer betrekken, en hoe
dichter we bij Den Oever komen hoe harder het begint te waaien. Dit
belooft niet veel goeds.
Bij de haven van Den Oever blijken de meeste deelnemers al te zijn
gearriveerd. Door het opgestuwde water ligt het waterpeil al boven de
kade, en lijkt het er op dat zelfs de parkeerplaatsen spoedig onder water
zullen staan. Druk rondlopend en spiedend lopen hier en daar plukjes
vogelaars. Helaas, qua waarnemingen zit het hier niet echt mee. Een
verdwaalde Eidereend, Kneutjes, Knobbelzwanen. Niet echt heel veel.
Besloten wordt om het te gaan proberen bij het Dijkgatsbos. Onderweg
houden we een koffiepauze bij ‘De Zingende Wielen’. Uiteindelijk,
2 koppen koffie en een flinke punt appeltaart later, gaan we op weg naar
het Dijkgatsbos. Dit mooie gebied geeft ons zicht op diverse vogelsoorten,
eindelijk zijn we gestart ! Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Krakeend, Grote
Canadese Gans, Bosrietzanger, Tureluur, Wintertaling, Oeverloper, Pijlstaart, Grauwe Franjepoot, Gele Kwik en Kleine Plevier laten zich goed
zien. Dankzij, en door, de goede begeleiding krijgt een ieder de kans om
de fraaie vogels te bekijken. Van hier gaat het richting Friesland !
Ter hoogte van Kornwerderzand stoppen we om bij de sluis nog even ons
geluk te proberen. Helaas, ook hier niet veel te zien, maar de score loopt
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wel op door een kolonie Huiszwaluwen, Futen en een aantal mooie Zwarte
Sterns. Verderop, de ventweg vervolgend, zien we grote groepen Krooneenden (totaal zo’n 85 stuks). Ook wordt hier nog een Tapuit gespot en
een Tafeleend. Aan de ‘Overkant’, richting Friesland, zien we grote
groepen Knobbelzwanen. Waarschijnlijk zo’n 2000 stuks, alsof het winter is
en je de sneeuw ziet…
Uiteindelijk zijn we dan over de Dijk. Nu rijden we hard op de stal aan.
Onderweg wordt toch besloten om langs het kijkscherm ‘Wiersterfjild’ te
stoppen. De oogst van deze mooie plek: 2 Lepelaars, een Bruine Kiek,
10 Kemphanen, ca. 300 Roeken, 12 Watersnippen, Wulp, en ca.
1000 Spreeuwen.
Nadat we ons hebben ingericht in de Rintjeshoek, waarbij Huub en Robert
de gelukkigen waren die in het waterbed mochten slapen, en snel een
heerlijk soepje te hebben gegeten met de voorgenoemde stokbroden (was
weer heerlijk Marian !) besluiten we gelijk door te rijden naar de plek waar
we voor kwamen: het Lauwersmeer ! Daar aangekomen gaan we meteen
naar Ezumakeeg-Noord. Dit werkelijk prachtige gebied levert zeer mooie
plaatjes op van door elkaar vliegende Goudplevieren, Kieviten, Lepelaars
en Kluten. Ook zien we Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Slobeenden,
Bontbekplevieren, Zwarte Sterns, Smienten, zo’n 100 Kluten, 10 Rosse
Grutto’s, Reuzenstern en Grutto’s. Ook vliegen er in het riet voor onze
voeten nog Baardmannetjes rond.
Alsof we nog niet genoeg gedaan en gezien hebben, rijden we ook gelijk
maar door naar Ezumakeeg-Zuid. Met de zon in de rug speuren we hier
het water af en zien Goudplevieren, Bonte Strandlopers, Oeverzwaluwen,
Kleine Strandlopers, Kemphanen, Bruine Kiekendief, Bontbekplevieren,
Watersnippen, 3 (!) Reuzensterns, Regenwulp, Grutto en Sperwer. Totaal
overdonderd komen we tenslotte in de Rintjeshoek terug. Na gezellig
bijgekletst te hebben onder het genot van een drankje wordt het bed
opgezocht, morgen weer vroeg op.
Zaterdag 1 sept

Huub Huneker

‘Sun rises in the east lover, it sets deeply in the west’ is de eerste regel van
een heerlijk slepend slow-blues nummer van blueslegende Albert King.
Met deze wetenschap als bagage vogelden wij de hele dag zoveel
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mogelijk met de zon in de rug. Een prachtige dag; heel weinig wind, een
lekker relaxed sfeertje en veel vogels, dus ieder had het erg naar de zin.
We begonnen in het noorden van het Lauwersmeergebied; vanaf de
westrand van het Ballastplaatbos keken we uit over ‘De Rug’, ‘Achter de
Zwarten’ en ‘De Zuidelijke Lob’. Leuke taak lijkt me dat, veldnamen
bedenken die uiteindelijk op een landkaart komen te staan. Het wemelde
van de vogels. Ver weg, dat wel. Op de grond zat een prooiplukkende
Slechtvalk, die een soortgenoot in zijn nek kreeg die de prooi af wilde
pakken; de held ! Zo’n 250 Bonte Strandlopers foerageerden verspreid. In
het water ca. 250 Lepelaars, ca. 500 Pijlstaarten, ca. 500 Smienten, ca.
1000 Wintertalingen en Slobeenden, één Grote Zaagbek, 6 Reuzensterns,
één Groenpootruiter en 2 Zwarte Ruiters. Voor ons langs vlogen een Havik
en 2 Bruine Kiekendieven. Boven ons 2 Buizerds. In het bos, terug naar de
parkeerplaats, een groepje Staartmezen, een Boomkruiper en een jonge
Winterkoning, die zijn liedje aan het oefenen was. Omdat het een
ingewikkeld liedje is, liep ie steeds vast, hetgeen vermakelijk was om te
horen. Op de ‘Zuidelijke Ballastplaat’ liepen ca. 250 Brandganzen, 2 Grote
Zilverreigers, en erboven vlogen 3 Buizerds, één Torenvalk, één jonge
Boomvalk, één Slechtvalk, 3 Bruine Kiekendieven en 6 Putters. Langdurig
keken we naar een hoog zwevende adulte Zeearend. Met dat mooie weer
maakte die dankbaar gebruik van de thermiek.
De vogelhut aan het ‘Jaap Deensgat’ staat op een goeie plek, maar je
moet daar eigenlijk de eerste uren na zonsopkomst zijn. Alleen dán heb je
het lage licht in de rug. Daarna komt het van de zijkant, en weer later heb
je uitsluitend tegenlicht. Over de luiken in vogelkijkhutten in Nederland
hoor je nogal eens wat klachten. Die gaan vooral over de verkeerde
hoogtes daarvan. Als je in déze kijkhut met een paar vogelaars bent, is er
niks aan de hand. Kinderen kunnen hier ook goed kijken, maar zoals wij
waren met 16 volwassen vogelaars wordt het een probleem. Véél beter
stond je buiten de hut. Toen we, na aankomst, hier met z’n allen in de hut
stonden, ontstond onder de vele vogels in het ‘Jaap Deensgat’ grote
paniek. Alles de lucht in. Hup, naar buiten dus met het hele zootje en daar
vlogen ze, vrij laag, de veroorzakers van de paniek: een adulte én een
juveniele Zeearend. Geweldig waren ze. En wat een natuurwinst dat deze
soort weer in Nederland broedt ! Allemaal te danken aan allerlei mensen
die goede omstandigheden hebben geschapen om ze hier te laten
broeden en, uiteindelijk, gezonde jongen groot te laten te brengen. In een
ogenschijnlijk niet noemenswaardig plasje, ten oosten van de hut, dat door
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het leven gaat als het ‘roodkeelplasje’, zwom een gezin Dodaars: twee
ouders met hun 3 jongen. Het plasje is door soortenjagers zo genoemd
omdat er, in een droge periode bij een lage waterstand, ooit een
Roodkeelstrandloper (een noord-amerikaanse steltlopersoort) naar voedsel liep te zoeken.
Aan de noordkant van het ‘Zomerhuisbos’ bevindt zich een heuvel die
uitkijkt over het ‘Blikplaatgat’. Hierboven pendelde, van noordwest naar
zuidoost, een Reuzenstern, op zoek naar vis. Vlak voor ons langs vloog hij,
meerdere keren. Wat een muiter van een stern is dat toch ! Als slagroom
op de appeltaart, als uitsmijter, het lekkerste voor het laatst bewaard, en
als benoemd hoogtepunt van de dag, kwamen we weer uit bij Ezumakeeg.
Dé vogelboulevard van Nederland. En met de sunset deeply in de rug! Wat
een ongelooflijk goede plek is dat. Wát een soortenrijkdom aan vogels,
en wát een aantallen. En lekker dichtbij.
We namen er ruim de tijd voor om alles te bekijken. Dat kán niet anders
hier. Zittend (neem een klapkrukkie of viskrukkie mee; er staat een houten
bankie) pendelden we met een telescoop op statief, alsmaar heen en
weder - kijken, zoeken, kijken, genieten, speuren, kijkenkijkenkijken. Maar
bovenal genieten. Met dat zachte licht in de rug. Wauw ! Steeds meldde er
iemand een soort, links of rechts, of van voor. Soms waren het individuen,
maar meestal zagen we tientallen of honderden van een soort. Tussen die
vele, vele, vogels hadden scherpe ogen een Blonde Ruiter ontdekt, een
noordamerikaanse steltlopersoort weer. Negentien centimeter groot, veel
lijkend op de 30 cm grote Kemphaan. Tussen al het telescoopgeweld was
het Kees Roselaar die hem vond. Kees kijkt al héél lang vogels, en heeft
geen telescoop. Met twee attributen zat ie dit weekeinde in de auto: een
15х vergrotende verrekijker en het kleinst denkbare opvouwkrukkie. We
waren met 4 auto’s. Eenmaal aangekomen op een stop- of parkeerplek
gingen deuren en kofferbakken open. Telescopen op statieven liggen
tijdens een dag vogelen boven op elkaar, dus kost het de nodige tijd om
die te ontwarren. En, voordat die eenmaal opgesteld stonden hoorden we
Kees al soorten roepen. Kees zat immers al, en had met zijn grote
kennersogen al het nodige ontdekt, geteld en/of geschat. Kees pendelt ook
consequent van links naar rechts, vice versa, en vond uiteindelijk de
Blonde Ruiter. Klasse Kees ! Maar wat een stiekemerd was dat, die
Blonde. Vrij ver weg liep ie voedsel te zoeken, wat inhield dat we de detailkenmerken niet goed zagen. Maar het was hem wél. Prachtig belicht
zagen we de volgende soorten en aantallen: ca. 400 Kemphanen,
14
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ca. 5000 Goudplevieren, ca. 500 Kieviten, 20 Watersnippen, één Grutto,
10 Kleine Strandlopers, één Kanoet, ca. 60 Kluten, 2 Zwarte Ruiters,
2 Zwarte Sterns, 2 Reuzensterns, ongeteld veel meeuwen, en ca. 1500
invallende, landende, drinkende, badderende, en weer vertrekkende
Brandganzen. Spectaculair was het paniekerige opvliegen van al het netgenoemde, omdat er dreiging uitging van een tweemaal laag langs-/overvliegende Havik. Duizenden vogels gingen er omhoog. De paniek duurde
kort, alles landde weer vlak voor ons en gingen door waar ze mee bezig
waren: rusten, poetsen, slapen en/of voedsel zoeken. En het mooie licht
bleef op ze schijnen. Vlak voor we vertrokken ontdekte Kees nog 2 Zeearenden, maar dat mocht geen naam hebben.
In de haven van Lauwersoog vlogen, en zaten, visdief-ouders met bedelende jongen. Ook wij aten hier vis en reden daarna naar de gehuurde
boerderij.
Wát een daglicht! Many thanks, Albert !
Zondag 2 sept

Jaap Olbers

Vanuit mijn ‘room with a view’ die ik deelde met drie vrouwen, had ik
uitzicht op het dijkwachtershuisje. Het zonlicht erop beloofde alweer een
mooie dag. Ik liep het één-persoons wenteltrapje af en het was Jan Baart,
die ik in de keuken bezig zag. Kees Roselaar was aan het ontbijten en had
zijn eerste vogelwaarnemingen al achter de rug, dacht ik toen.
Iedereen was in de weer, met tassen ook, omdat we rond negen uur
‘Rintjeshoek’ zouden verlaten. Joop stuiterde af op de kloeke beheerster
van ons onderkomen, toen hij het woord MUG in de mond nam. De dame,
die ons dadelijk terug deed denken aan een bijzonder verhaal van Femie
gisteravond, was lek gestoken, want ze liet haar mollige, maar ook
bloedige enkels aan ons zien. De rest bespaarde ze ons …
Via Zoutkamp reden we de Kollumerwaard in, om met de zon in de rug
naar de vogels te kijken, en later bereikten we de hut ‘Jan Deensgat’. Het
licht was minder gunstig dan gisteren, en veel nieuws ontdekten we er niet.
Dichtbij de hut is ook een kijkscherm, waar ik de Dodaarzen zag. Toevalstreffers waren: twee jagende juveniele Slechtvalken aan de overkant van
de slenk. Toch ook weer goed kijken naar de Reuzensterns. Wat een
prachtig rood aan de snavels ! Casarca’s zijn ook fraai.
De Winterkoning 48 (1)
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Er moest getankt worden, maar dat kon alleen in Ulrum. Terug maar weer.
Klaas assisteerde me bij het aflezen van twee stoffige paneeltjes en de
pomp gaf geen signaal toen mijn tank vol was. Het kraantje leverde géén
water. Hebben jullie die Harley Davidson óók gehoord ?
Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt was het uitzicht over de Zoutkampplaat. We liepen anderhalve km door ruig grasland met wilgen, abelen en
populieren. Schotse Hooglanders en Konikpaarden graasden er kalm. Op
hagen en hekken was van alles te zien: Putters, Mezen, de Roodborsttapuit, een Paapje. En overal Oever-, Boeren- en Huiszwaluwen (in de
lucht, ja). Twee jonge Buizerds tuimelden over elkaar heen. Vanaf de
heuvel waren Grauwe Vliegenvangers gezien. Verder waren er een Sperwer en een Torenvalk in de lucht. Terug bij de auto’s lunchten we in een
gezellige kring. Zoals altijd was er één voortdurend waakzaam; ik zie hem
staande de lucht afzoeken, Huub. Of is het Huib?
Het derde doel was de dijk bij Paesens-Moddergat. Het waaide niet hard,
en dan is het heerlijk om daar 360 graden vrijuit van de ruimte te kunnen
genieten. Wel was het wat heiig. De vogelwachtershut op de Engelsmanplaat was haast niet te zien.
Er is een Zwarte Stern gezien; Stormmeeuwen en Steenlopers waren er
ook. Door hoogtij bleef je blik gericht op de smalle kwelderstrook met gras
en ruigte. Op begraasd land waren veel Witte Kwikstaarten. Huub en Kees
spraken een oude bekende, gids van SBB. Hij raadde ons aan naar
Ternaard te rijden. Even voorbij Wierum zochten we het uitzichtpunt
‘Skoar’ op. Daar, rond drie uur, deden we onze laatste waarnemingen: een
paar mooie Zilverplevieren, Wulpen, Eiders, Bergeenden. Een groepje van
5 Holenduiven trok westwaarts voorbij, voorbode van de herfst.
Rond half vier was het moment van afscheid. Huub dankte iedereen voor
dit prachtige en vrolijke weekend. Joop Zuiderwijk had de eervolle taak de
paraplu als jaarlijkse trofee over te dragen. Hij had Peter Schinkelshoek
gekozen. Joop had hem bij diverse excursies leren kennen als een
uitstekende collega-vogelaar.
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Lijst van waargenomen vogelsoorten (gehele weekend)
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Excursie Oostvaardersplassen, 30-9-2012.
Rene Mastwijk
Op zondag 30 september vertrokken 2 auto’s met 8 man naar de
Oostvaardersplassen. Omdat de Oostvaardersdijk nog, of weer, dicht was,
werd het JanvandeBoschpad van de lijst te bezoeken locaties geschrapt
en werd er gelijk doorgereden naar de Grote Praambult. Daar viel meteen
een zwart-witte streep in de verte op. Deze bleek te bestaan uit misschien
wel 10.000 Brandganzen. De ook in grote getale aanwezige Grauwe en
Kolganzen vielen daarbij in het niet. De 10-tallen blauwgrijze dotten in het
zand en in de bomen bleken Holenduiven te zijn met een enkele Houtduif.
De Buizerd en Bruine Kiekendief die in de buurt rondzwierven maakten op
hen geen enkele indruk. Tussen de vele koeien in de verte liepen wat
Grote Zilverreigers; koeien gegarneerd met Zilverreigers zou Joop
Braakhekke zeggen. Vluchten Spreeuwen doken in en uit het gras
vergezeld door Kieviten. In de plasjes op de voorgrond zaten eenden in
eclipskleed, dat kan dus van alles geweest zijn. Boerenzwaluwen op trek,
gemengd met klein spul en wat pingende Baardmannen vlogen over.
Opvallen veel lege treinen reden voorlangs. Daarna door naar de Kleine
Praambult waar niets extra’s te zien was.
Na de auto’s bij het bezoekerscentrum geparkeerd te hebben werd de
kijkhut de Kluut bezocht. Het was hoog water dus geen slibrandje.
Jammer. Op weg naar kijkhut de Zeearend werd het bos gememoreerd
waardoor je vroeger naar deze kijkhut wandelde. 500 Heckrunderen, 1200
Konikpaarden en 3500 Edelherten hebben daar korte metten mee
gemaakt. Wat resteert doet nog het meest denken aan een 1e Wereldoorlog slagveld. Het is maar goed dat staatssecretaris Bleker de plannen
heeft getorpedeerd voor een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en
naburige bossen want daar was niets van overgebleven. Onderweg
werden nog een Keep en 2 Dodaarsjes (of moet dat Dodaarzen zijn ?)
gemeld. In de kijkhut lag de Nederlandse Serengeti aan onze voeten. Met
windmolens aan de horizon, dat dan weer wel. Zo’n 1000 Konikpaarden
gingen in galop, opgeschrikt door een busje Ecotouristen. Een wolk vogels
was het resultaat maar we keken tegen het licht in dus soorten
onderscheiden ging niet. Op de vlakte voor ons veel ganzen waaronder de
immer en overal aanwezige Nijlgans. Heel veel Goudplevieren tussen de
Kieviten. Voor de snelle kijkers waren er tussen de opvliegende
Goudplevieren nog Watersnippen te zien. 2 late Lepelaars trokken de
aandacht, een Pijlstaart werd gemeld. En verder heel veel zoogdieren. We
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konden de Edelherten zien burlen, horen lukte niet. Op de terugweg vloog
een Boomvalk een boom in en bleef daar mooi zitten. Iedereen kon hem
uitgebreid door de telescoop bekijken. Twee Vinken vlogen over, op zoek
naar het bos dat er ooit stond.
Terug bij het bezoekerscentrum vloog een vrouwtje Sperwer laag over. Bij
de laatste kijkhut die werd bezocht lag aan de overkant van de plas een
streep met absurd veel Tafeleenden. Wel 5000 volgens ervaren schatters.
En daartussendoor wat Kuif-, Berg- en Slobeenden. In eclips dus het
mooie was er even af. En opvallende weinig Aalscholvers.
De terugtocht via Enkhuizen leverde nog biddende Torenvalken en
Buizerds op. Bij de koffiestop halverwege werd gehoopt op Toppers maar
gaf enkel Meerkoeten. Maar ja, die drijven ook zullen we maar denken.

Excursie Wieringen & Wieringermeer, 4 -11-2012.
Joop Zuiderwijk.
Met acht deelnemers - uitsluitend mannen ditmaal - en begunstigd met
redelijk goed weer, rijden we door onze mooie provincie naar het eerste
observatiepunt van deze dag: de kijkhut op de Balgzanddijk bij de van
Ewijck sluis. Wij stellen ons op naast de hut om een zo goed mogelijk
uitzicht te hebben. Het wad ligt glinsterend in het zonlicht voor ons en is rijk
bevolkt met vogels. Het is wassend water en veel vogels bevinden zich
nog op afstand. Twee grote groepen trekken meteen de aandacht. Een
groep van wel duizenden Bonte Strandlopers en de andere groep die uit
ontelbare Kanoetstrandlopers bestaat. Ze zitten dicht op elkaar gedrongen
en met hun kop in de veren al lopen er ook veel los rond die zich zodoende
beter laten bekijken. Ook Wulpen, de meesten rustend op één poot, en
talrijke Bergeenden en rond scharrelende Rotganzen bevolken het wad.
Ook enkele Zilverplevieren worden gesignaleerd.
We nemen de tijd voor een warme dronk om vervolgens over de Amsteldiepdijk (ook wel de Kleine Afsluitdijk genoemd) naar het voormalige eiland
Wieringen te rijden. Bij het z.g. “Pijlhuisje” op het eind en aan de voet van
de dijk hebben we een nog beter zicht op die grote groep Kanoeten en de
vogels daar omheen waartussen ook Pijlstaarten. De meesten liggen plat
op het water, de kop gedeeltelijk onder water, op zoek naar voedsel. Ze
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laten zich ook met opgerichte hals bewonderen. Een uitermate sierlijke
eenden soort.
Voordat we verder gaan bezorgen de Kanoeten ons nog een prachtig
schouwspel als de hele meute, vermoedelijk opgeschrikt door een
overvliegende Sperwer, massaal op de wieken gaat en een rondvlucht
maakt. Dan zie je echt hoe enorm hun aantal is.
We gaan verder en via Hippolytushoef naar het derde waarnemingspunt:
het ”Normerven”. Een lange stenen trap (44 treden zonder leuning) voert
ons naar het betegelde en met palen en een iets te hoog scherm omringde
uitkijk plateau boven op de dijk. Deze plek staat bekend om de vele
Scholeksters die hier vaak te zien zijn, wat ook nu het geval is. Een grote
zwarte vlek dicht onder beschutting van de dijk duidt weer op een massaal
aantal opeen gepakte vogels. Voor het goede zitten ze iets te ver van ons
vandaan en we wagen ons maar niet aan een schatting over hun aantal
maar het zijn er zeker vele honderden. Dichterbij en meer zichtbaard door
het wit/zwarte verenkleed is een lint van zo’n zeshonderd Kluten. Tussen
deze prachtvogels strijkt op een zeker moment een vijftien-tal Rosse
Grutto’s neer. En ook hier weer veel Wulpen in groepen of als eenling over
het wad struinend.
Weer beneden bij de auto’s is het echt tijd voor een bakkie koffie en een
broodje en installeert Huub zijn koffiezetapparaat voor zijn gebruikelijke
ritueel. Dat geeft de anderen, die hun koffie al kant-en-klaar in de
thermoskan hebben, eindelijk wat meer tijd om van hun bakkie te genieten
voordat het “We gaan weer verder” klinkt. Een heerlijk moment van
onthaasten !!
Als het zover is - de middag is al een stukje gevorderd - rijden we kris-kras
door het voormalige eiland met zijn gevarieerde en soms rommelig
aandoende landschap. Graslanden met tuinwallen van piramidaal gestapelde plaggen zoals die ook op Texel te zien zijn; landwegjes omzoomd
met bomen en struiken; boerderijen en vervallen schuren op rommelige
erven, overigens een goed leefgebied voor vogels en overige fauna. We
passeren een weiland met talrijke Rotganzen en Wulpen. In een boom bij
een boerderij hangt een grote uilenkast maar een vogel is niet te zien. Wel
noteren we onderweg een Fazantenhaan, Houtduiven (of Holenduiven?) in
het veld en overvliegend “klein spul”. Via Stroe en langs het oude kerkje
van Oosterend komen we in Den Oever.
20

De Winterkoning 48 (1)

In de vissershaven valt wel wat te zien. Veel Meeuwen, Wilde Eenden,
enkele Krakeenden en Aalscholvers, al dan niet met gespreide vleugels,
rusten op in het water liggende ’plankiers’ en tegen de havendijk aan de
overkant. Tientallen Futen en drie Middelste Zaagbekken (man met twee
vrouwtjes) drijven op het water. In de ruigte beneden de dijk fladderen
Vinken en Putters, Kool- en Pimpelmezen van struik naar struik en wordt
er ook een Keep gezien.. Op het wad aan de westkant van de wandelpier
weer veel Wulpen met daar tussen het niet geringe aantal van 61 Watersnippen door Huub geteld. Verder Tureluurs, ook aan de andere kant van
de pier, Kluten en zelfs nog drie Lepelaars.
De klok heeft ondertussen niet stil gestaan en ook de
weersomstandigheden zijn verminderd; dichte bewolking, meer wind en
het is aanmerkelijk kouder geworden. Tijd dus om in te pakken en nog
even bij de sluis van het Leemans gemaal aan de noordrand van het
Robbenoordbos te gaan kijken. Op het water van de Zuiderhaven drijven
Kuif- en Tafeleenden samen met Grauwe Ganzen. Deze zullen later op de
wieken gaan en in meerdere formaties over ons heen in zuidelijke richting
wegvliegen. We zijn hier niet de enigen. Veel geparkeerde auto’s van
vermoedelijk vogelaars in het bos op zoek naar Siberische Boompiepers
die daar waargenomen zijn zoals een vrijwilliger van Staatsbosbeheer ons
vertelt (ook gemeld op waarneming.nl). Een andere waarneming daar
betreft een Boomklever, wat voor het Robbenoordbos een grote
zeldzaamheid blijkt te zijn. Het plan om een stukje het bos in te gaan, laten
we varen; het pad is een modderstrook waar je beter weg kan blijven (hier
spreekt een ervaringsdeskundige). We negeren het bord ‘verboden toegang’ en dalen de trap af naar de benedensluis. Het verschil in waterpeil in
de sluis en het lager gelegen kanaal bedraagt wel enkele meters. Veel is
hier niet te beleven; een paar Koperwieken en een Staartmees is wat er
voorbij vliegt. We krijgen weer gezelschap van de SBB-man. Hij heeft zijn
netten gecontroleerd en toont ons een gevangen Vuurgoudhaantje - een
mooi gekleurd en piepklein vogeltje dat pienter uit zijn oogjes kijkt. Het
beestje gaat weer in de zak om elders geringd te worden.
Als de eerste regendruppels vallen houden we het hier voor gezien en
aanvaarden we de terugreis door de polder in de hoop nog Rietganzen
en/of Wilde (Kleine) Zwanen aan te treffen wat helaas niet het geval is. Met
aanhoudende regen zijn we om 16.00uur weer in Castricum, een uur
eerder dan gepland. We kunnen terugzien op een prima dag vogelen !
Met dank aan iedereen !
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”.
Cees Baart
We hebben al weer vijf excursies – zie de eerste verslagen hieronder - met
een mooie opkomst achter de rug. Het enthousiasme onder jullie is groot.
Jullie zullen begrijpen dat de excursieleiders natuurlijk graag zien dat jullie
er zo veel plezier aan beleven. Ook de flyer met het overzicht van alle
excursies is goed ontvangen. Mocht je deze niet meer hebben dan moet je
mij (cam.baart@quicknet.nl) nog maar even mailen. Misschien kun je deze
flyer dan nog naar iemand doorsturen die ook in onze Jeugdvogelclub
geïnteresseerd is. Je weet het maar nooit.
Excursie Waterberging Noorderveld.
Niels, Xander en Cees
Zondag 9 september gaan we met 10 jongens en meisjes op pad. De bestemming van vandaag staat in het Groene Boekje met Vogelgebieden, te
weten nr. 13. Onderweg op de Noordermaatweg stoppen we bij een huis
waar jaarlijks Huiszwaluwen broeden. De nesten kunnen we zien en de
verschillen tussen Huis- en Boerenzwaluw. Intussen speurt Amber naar
waar het gepiep achter ons in de sloot vandaan komt. Het blijkt een
Waterhoen te zijn. Ze ziet hier ook nog een Merel. Even verder op het
weiland determineren we met het vogelboek in de hand met welke
meeuwensoorten we te maken hebben.
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Hierna rijden we door naar de Waterberging. Daar aangekomen, komen
meteen de Groene Boekjes te voorschijn. Driftig wordt er gekeken en de
soorten genoteerd. Het is jammer dat er vandaag weinig steltlopers te zien
zijn en daarom concentreren we ons op het determineren van de
eendensoorten. We doen dit o.a. aan de hand van hun ‘spiegels’. Het is al
met al leuk om te zien hoe enthousiast iedereen hiermee bezig is. Via een
manege waar veel Boerenzwaluwen gebroed hebben en een ander
vogelgebiedje uit het Groene Boekje ‘Het Krengenbos’, nr. 14, gaan we
terug naar het station.
Hieronder vinden jullie de door Niels en Xander samengestelde vogellijst
van vandaag: Knobbelzwaan, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Merel, Blauwe
Reiger, Kauw, Kraai, Graspieper, Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend,
Slobeend,
Bergeend, Meerkoet, Kokmeeuw, Aalscholver, Nijlgans,
Buizerd, Havik, Witte Kwikstaart, Ekster, Zilvermeeuw, Kokmeeuw,
Grauwe Gans, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Stormmeeuw.

Excursie Noordpier.
Gijs Jasperse
Zondag 14 oktober zijn we om half negen van station Castricum vertrokken
naar de Noordpier (nr. 6 uit ons Groene Boekje). Het begon met regen.
Eerst zagen we de Keep, daarna zag iemand iets bewegen in het water.
Het waren 2 zeehonden. Ze waren aan het vissen. Een zeehond had in
zijn mond een vis, maar dat zag een Visdief ook. Hij pakte met gemak de
vis van de zeehond. Voor de rest zagen we meeuwen en Aalscholvers. Het
was na de regen een super leuke dag.
Excursie Vinkenbaan.
Matty Meijer
Zondag 4 november hadden we weer een excursie. Deze keer gingen we
naar de Vinkenbaan in de duinen. Dat is een plek waar ze vogels vangen
in netten, ze ringen en weer vrijlaten. We hadden wel geluk. Er waren best
veel vogels die in de netten waren gevlogen.
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Excursie Vinkenbaan
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We hadden één best bijzondere soort. Ik had die nog nooit gezien en de
rest geloof ik ook niet. Een Zwarte Mees ! Aan het begin één en voor we
weg gingen nog eentje. Verder waren er, zoals altijd, heel veel Pimpelmezen. Dit keer ook veel Goudhaantjes en zelfs nog een Vuurgoudhaantje. Verder nog een Heggenmus, aan het eind nog een
Zanglijster, een paar Koolmeesjes, een Tjiftjaf, maar helaas… geen
Pestvogel. Die hadden ze nog gezien, vlak voor wij kwamen.
Toen we op de fiets zaten, hebben we een paar keer een biddende
Torenvalk gezien. Verder zagen we nog een Buizerd en bij het
Hoefijzermeer een heleboel Meerkoeten met daartussen 4 Dodaarzen. We
kwamen nog een andere vogelaar tegen en die zei dat we de lucht in de
gaten moesten houden. Er zou namelijk een Zeearend over kunnen
vliegen. Helaas hebben we die niet gezien, maar ondanks dat was het
weer leuk!

Overzicht van de komende excursies:
Datum
Vrijdag 11,
18, 25
januari*

Zondag
10 februari
Zondag
10 maart
Zondag
14 april

Onderwerp
Bosuilen
Vrijdagavond 11 januari is speciaal
voor jullie. Mocht je dan niet
kunnen, wie weet kan je dan op 18
of 25 januari tijdens de publieksexcursie (zie de kranten)
Vogels tekenen en schilderen

Excursieleiders
Henk en andere
excursie leiders

Roofvogels

Cees, Jan Castricum,
Piet
Jos en Henk

Bezoek eendenkooi Uitgeest en
weidevogels

Jan Castricum, Jan
Baart en Piet

* Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2 de) zondag (van de
maand).
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Vogelbladen.
Rien Burger
Tussen Duin en Dijk, nr 3 ,2012
-Een deel van de problemen met ganzen rond Schiphol wordt veroorzaakt
door Canadese Ganzen, die tijdens de rui-trek over het vliegveld en de
omgeving vliegen. Met het bestrijden van de lokale populatie door o.a.
afschieten, snel omploegen van aardappelland en het verjagen met
geknal, wordt dit probleem dus niet opgelost. Deze rui-trek vindt plaats in
de maand juni. Het gaat vooral om ganzen die naar het noorden vliegen,
waarschijnlijk naar de IJsselmeerkust.
Het Vogeljaar, nr 4, 2012
-In tegenstelling tot de sombere verwachtingen die opklonken bij de
afsluiting van het Haringvliet is de Biesbosch nog steeds een bijzonder
vogelgebied. Goed het boeiende spel van eb en vloed met alle gevolgen
van dien is goeddeels verdwenen, maar er valt nog veel te beleven.
Wat dacht u van ruim 300 broedende Cetti’s Zangers in 2010? En in de
winter van 2010/2011 ruim 350 overwinterende Grote Zilverreigers? Uit de
lijst van broedparen in 2010 zijn de volgende “krenten” te pikken: 19 p
Purperreigers, 22 p Zomertalingen, 4 p Boomvalk, 70 p Veldleeuwerik, 478
p Nachtegaal, 296 p Matkop en 52 p Wielewaal.
De Skor, nr 3, 2012 (VWG Texel)
-In dit nummer staat een uitvoerige recensie van het boek van Rob Bijlsma
“Mijn roofvogels”. Iedereen die Rob Bijlsma kent en iedereen die het
interview van Wim Brands in zijn televisierubriek “Boeken” op
zondagmorgen heeft gezien, weet dat Rob Bijlsma een bijzonder mens is.
Alleen al de reactie van hem op de opmerking van Brands, waarom hij z’n
leren jasje aanhield en waarom hij een verrekijker om z’n nek had en toen
zoiets zei als “je kunt ze altijd nodig hebben”, kenmerkt deze aparte
vogelaar. Het boek staat vol met prachtige verhalen en anekdotes over
Wespendieven, Buizerds en Raven, En ook over Bosmuizen, die de
enorme bibliotheek van de schrijver dreigen te vernietigen en over
Konijnen en Postduiven, enz. Hij houdt ook niet erg van Natuurbeschermingsorganisaties en zogenaamde Deskundigen. Over heel veel zaken
heeft hij uitgesproken meningen, die niet zomaar worden gespuid, maar
altijd worden onderbouwd met heel veel eigen onderzoek . Alles is geschreven in een plezierige, directe stijl en er staan veel foto’s en illustraties
in het boek. De recensie in de Skor ( Adriaan van Dijksen) eindigt met de
zin: “Iedereen die in vogels is geïnteresseerd, moet dit boek lezen”.
(Helemaal mee eens ! - RB ).
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WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED.
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 juli t/m 30 oktober
2012. Dit overzicht 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 dus niet alle
waarnemingen 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.
Parelduiker
16-9 Castricum aan Zee 1 ex. Nico Hopman
22-9 IJmuiden – Noordzee 1 ex. Auke Jansen
23-9 IJmuiden – Noordzee 1 ex. Auke Jansen
Noordse Stormvogel
Vanaf 14-9 werden verschillende vogels op zee gezien.

Noordse Stormvogel, IJmuiden
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Grauwe Pijlstormvogel
14-9 IJmuiden – Noordpier 3 ex. Dick Groenendijk
22-9 IJmuiden – Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk, Rob van Bemmelen
29-9 IJmuiden – Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk
30-9 Noordzee 3 ex. Lonnie Bregman, Ruud Altenburg, Cees Struijk
Noordse Pijlstormvogel
14-9 Castricum - Strand / Noordzee 2 ex. Lonnie Bregman
14-9 IJmuiden – Noordpier 4 ex. Dick Groenendijk
19-9 IJmuiden – Noordpier 1 ex. Alwin Borhem
Vaal Stormvogeltje
14-9 Castricum - Strand / Noordzee 2 ex. Lonnie Bregman
14-9 IJmuiden – Noordpier 4 ex. Dick Groenendijk
15-9 IJmuiden - Pieren 1 ex. Rob Martens
16-9 Castricum aan Zee 1 ex. Nico Hopman
16-9 IJmuiden – Noordpier 1 ex. Ruud Altenburg Mogelijk 2 vlak na elkaar
18-9 IJmuiden – Noordpier 1 ex. Willem Olbers
Kuifaalscholver
8-8 IJmuiden - Zuidpier 1 ex. Arno Piek
29-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. B. Logtmeijer D. Groenendijk P.Logtmeijer
Roerdomp
27-8 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. José Kunst laag langs vliegend
Grote Zilverreiger
29-8 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Dick Groenendijk Luc Knijnsberg
9-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Paul Ruiters
Purperreiger
23-7 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Richard Reijnders
11-8 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Arnold Wijker
Zwarte Ooievaar
23-7 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. Richard Reijnders Kwamen langzaam het
infiltratiegebied binnen zeilen. Gingen steeds lager, maar weet niet of ze
geland zijn of toch door.
15-8 NHD - Vogelwater 1 ex. Menno Huizinga
16-8 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. Peter Boer
Ooievaar
4-7 Castricum - Castricummerpolder 1 ex. Willem Olbers Vanuit de trein.
18-7 Castricum (gemeente) 2 ex. John Roemen
Zwarte Ibis
28-7 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman Kwam recht over, door
naar ZZW. Kleed geheel donker (kleurnuances van onderen niet te zien);
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snavel donker en (voor een ibis) slank, poten ook donker, ver achter
uitstekend, met ruimte tussen staarteinde en voet. Met Richard Reijnders.
Lepelaar
23-9 Wijk aan Zee - zeereep en strand 84 ex. Auke Jansen 70 en 14 ex.
Grauwe Gans
11-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 550 ex. Hans Schekkerman
9-9 Heemskerker Noordbroekpolder 1000 ex. Marian van Leeuwen
Carolina-eend
7-7 Limmen 1 ex. Peter van Renen
22-9 Limmen 1 ex. Peter van Renen
29-9 Limmen 1 ex. Marcel Laan
Mandarijneend
10-7 NHD - Karpervijver 2 ex. Ruud Costers
17-7 NHD - Karpervijver 1 ex. Willem Olbers
10-8 NHD - Karpervijver 4 ex. Ruud Costers allen vrouwtjeskleed
22-8 NHD - Karpervijver 2 ex. René Mastwijk
3-9 NHD - Karpervijver 1 ex. Ruud Costers
28-9 NHD - Karpervijver 1 ex. Ruud Costers 2 ex. Ruud Costers
Zomertaling
29-7 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Ruud Altenburg
4-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Ruud Altenburg
11-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Hans Schekkerman
16-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Hans Schekkerman
7-9 Heemskerker Noordbroekpolder 4 ex. Ruud Altenburg
8-9 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 2 ex. Ruud Altenburg
Zwarte Wouw
16-8 Heemskerk 1 ex. Hans Groot Laag cirkelend boven station
Heemskerk, opgemerkt door alarmerende meeuwen. Kon niet zien welke
kant hij opging, want ik moest mijn trein in.
Visarend
6-7 Castricum - Castricummerpolder 1 ex. Chris Winter
27-8 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. TS van der Meer
2-9 Uitgeest (gemeente) 1 ex. F. Roos, P. Hilgeman op lantaarnpaal A9
Smelleken
31-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Guido Keijl
23-9 Wijk aan Zee - zeereep en strand 1 ex. Auke Jansen
29-9 Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 1 ex. B. Logtmeijer P. Logtmeijer
30-9 NHD - Vogelduin 1 ex. Lonnie Bregman Maar kort gezien.
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Patrijs
26-7 Castricum (gemeente) 5 ex. Jan van Leeuwen
17-8 Castricum (gemeente) 6 ex. Renie van der Werf
Kwartel
12-8 NHD - Zuidernollen 2 ex. Arnold Wijker
28-9 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. Rienk Slings
Porseleinhoen
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman 'Foeragerend in bos'
Kluut
3-7 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 10 ex. Bert Rodenburg
3-7 Uitgeest (gemeente) 1 ex. Andrea Bloem
20-7 Castricum - De Groote Ven 2 ex. René Mastwijk
8-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 3 ex. Jan van Leeuwen
Morinelplevier
25-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Bert Beekman Mooi beestje, weer was
alleen nogal donker. Op de weg terug verdwenen (8:30u)
Goudplevier
15-8 Limmen - Limmerpolder 500 ex. Onno Steendam
28-8 Limmen - Limmerpolder 4001 ex. Dick Dekker
Kievit
26-7 Heemskerker Noordbroekpolder 770 ex. Hans Schekkerman
11-8 Limmen - Limmerpolder 1000 ex. Cornelis Fokker Laurens v/d Wind
Kleine Strandloper
28-7 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 5 ex. Ruud Altenburg
7-8 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Ruud Altenburg
16-8 NHD - Terrein Egmond 3 ex. Jeroen Dekens
17-8 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Willem Olbers
17-8 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Lonnie Bregman
2-9 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 2 ex. Henk Levering
22-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk Rob van Bemmelen
Gestreepte Strandloper
2 en 3 September Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. meerdere waarn.
6 en 7 September Heemskerk – Waterb. Noorderv. 1 ex. meerdere waarn.
7-9 Heemskerk 1 ex. Rienk Slings
7-9 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Cees de Vries
8-9 Castricum - De Groote Ven 1 ex. Jos Vroege Vanmorgen nog door
Robert Stoker gezien in de Waterberging Noorderveld bij Heemskerk
Krombekstrandloper
19-8 NHD - Terrein Bakkum 2 ex. Peter Mol Eentje nog in bijna volledig
zomerkleed
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Paarse Strandloper
4-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Tom van Noort
28-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Theo van Lent
1-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Hans Schekkerman
14-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk
21-9 IJmuiden - Noordpier 3 ex. Tom Visbeek
22-9 IJmuiden - Noordpier 2 ex. Dick Groenendijk Rob van Bemmelen
23-9 IJmuiden - Noordpier 2 ex. Frank Roos 3 ex. Pieter Hilgeman
26-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Cees de Vries eerste voor deze herfst
29-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Bert Logtmeijer Peter Logtmeijer
Blonde Ruiter
2-9 Heemskerk - Waterberging Noorderveld 1 ex. Peter Zwitser vogel
fourageerde tussen Kieviten zowel op open moddervlakte als op grasland
ernaast. Duidelijk veel kleiner dan kievit, geelbeige kop, hals en
onderdelen. Korte zwarte snavel en vrij korte geelachtige poten. Opvallend
geschubde bovendelen met lichte veerranden. Net een kleine vrouwtjes
Kemphaan. Vogel later niet terug gevonden; wel Gestreepte Strandloper (!)
Kemphaan
In periode 3-7 / 17-9 werden Kemphanen vaak gezien in: Heemskerk Waterberging Noorderveld, Castricum - De Groote Ven, Castricum Plasjes N203, Heemsk. Noordbroekpolder en Uitgeest - De Oude Venne
Rosse Grutto
Vlogen vanaf 26-8 tot 22-9 langs de kust; vaak op de pier van IJmuiden.
Regenwulp
Van 4-7 t/m 28-8 werden enkele solitaire vogels gezien.
Wulp
28-8 Limmen - Limmerpolder 456 ex. Dick Dekker
Zwarte Ruiter
4-7 Castricum - De Groote Ven 1 ex. Cees de Vries
11-8 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Arnold Wijker
Witgat
Werden van 4-7 t/m 22-9 gezien en gehoord.
Bosruiter
6-7 NHD - Zuidernollen 1 ex. Piet Admiraal Wat een vangst
Vanaf 15-7 t/m 3-9 werden beesten gezien in Heemskerker Noordbroekpolder (niet op alle dagen; max 7 vogels op een dag)
Steenloper
2-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Zorgdrager, Jan M [Arnhem Z037241], in
2006 als 2kj geringd op de Hondsbossche zeewering.
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Middelste Jager
14-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk
Kleinste Jager
26-8 IJmuiden - Pieren Paul Ruiters Peter Logtmeijer Groepje van 2 exx.
Mark Res had dezelfde dag 1 vogel kortstondig laag boven Infiltratiegeb.
14-9 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. Lonnie Bregman Op zee ook 1
bij de Noordpier Dick Groenendijk
16-9 Castricum aan Zee 1 ex. Nico Hopman
Grote Jager
13-8 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. Hans Kuperus
Van 14-9 t/m 30/9 werden er op sommige dagen Grote Jagers boven zee
gezien op verschillende plekken.
Zwartkopmeeuw
Werden gezien in de Castricummer polder (3-7, 26-7) Noordbroekpolder
(26-7, 8-9) en op 30-9 1 ex in het NHD Castricum.
Dwergmeeuw
13-9 Wijk aan Zee – duinen/strand thv Reyndersweg 2 ex. D. Groenendijk
22-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk Rob van Bemmelen
23-9 IJmuiden - Noordzee 1 ex. Auke Jansen
29-9 IJmuiden - Noordpier 2 ex. Dick Groenendijk
Kokmeeuw
8-9 Castricum 1 ex. Leo Heemskerk De Finse dame zat weer op de
bekende plek (zevende jaar)
Baltische Mantelmeeuw
22-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Ruud Altenburg Geen rui, zeer slank,
pikzwart, spiegel alleen op p10. Solitair over het strand.
Geelpootmeeuw
1-9 Castricum aan Zee 1 ex. TS van der Meer
3-9 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Ruud Altenburg
22-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk
Pontische Meeuw
8-9 Heemskerk – Waterb. Noorderv. 1 ex. R. Altenburg later op N’maatweg
9-9 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Nico Hopman
22-9 IJmuiden - Noordpier 3 ex. Dick Groenendijk Twee 1e w en een 2e w
Drieteenmeeuw
26-8 IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex. Hans Groot
Lachstern
9-9 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. Jos Vroege
Noordse Stern
16-8 NHD - Terrein Egmond 3 ex. Jeroen Dekens
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14-9 IJmuiden - Noordpier 3 ex. Dick Groenendijk
25-9 IJmuiden - Zuidpier 1 ex. Arno Piek
29-9 IJmuiden - Noordpier 3 ex. Dick Groenendijk en Peter Logtmeijer
Dwergstern
4-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Tom van Noort
10-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Joost van Burgel
14-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk
Zwarte Stern
13-8 IJmuiden - Zuidpier 6 ex. Dick Groenendijk 4 1e winter en 2 ad.
26-8 IJmuiden - Pieren 3 ex. Paul Ruiters en Peter Logtmeijer
13-9 Wijk aan Zee – duin/strand thv Reyndersweg 1 ex. Dick Groenendijk
14-9 IJmuiden - Noordpier 9 ex. Dick Groenendijk
20-9 IJmuiden - Pieren 1 ex. Bert van 't Holt
23-9 IJmuiden - Noordzee 1 ex. Auke Jansen
Alk
19-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Alwin Borhem
Zomertortel
5-7 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. Fred Hustings
25-7 NHD - De Krim 1 ex. Natasja Nachbar
25-7 NHD - Terrein Egm. 1 ex. D. Groenendijk R. Slings uit graanakker
11-8 IJmuiden 2 ex. Bert Beekman
Halsbandparkiet
6-7 Heemskerk 3 ex. C. Oldenburg in boom aan de overkant van de vijver
24-7 Beverwijk 2 ex. Klaas van den Berg
26-7 Beverwijk 1 ex. Emil Kuijs
27-8 Bakkum–N. 1 ex. H. Stapersma hangt al kwartier rond oa in onze tuin
27-8 Castricum 1 ex. Willem Olbers Leuk hoor. Vooral dat geluid
9-9 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. Marian van Leeuwen
10-9 Uitgeest 2 ex. Ruud Altenburg
23-9 Castricum 1 ex. Leo Heemskerk
24-9 Beverwijk (gemeente) 1 ex. R. Bierman
Koekoek
1-7 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. Pim & Marianne
Kerkuil
5-7 Heemskerkerduin e.o. 1 ex. Piet Admiraal gelukkig nog aanwezig
Steenuil
18-7 NHD - Terrein Egmond 1 ex. Paul van der Linden
Bosuil
5-7 NHD - Terrein Egmond 1 ex. Addy van Overbeeke
6-7 NHD - Terrein Heemsk. 1 ex. P. Admiraal vloog n. populieren gasterij
De Winterkoning 48 (1)

33

15-7 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. Piet Admiraal
6-8 Bakkum - Noord 1 ex. Hans Stapersma
8-8 NHD - Terrein Egmond 2 ex. A. v. Overbeeke roep van man èn vrouw
11-8 Heemskerkerduin e.o. 1 ex. C. Oldenburg
16-8 NHD - Terrein Castricum 3 ex. Henk van der Leest
22-8 NHD - Terrein Bakkum 2 ex. Luc Knijnsberg
23-8 NHD - Terrein Egmond 1 ex. Arnold Wijker
2-9 NHD - Terrein Egmond 2 ex. Luc Knijnsberg man en vrouw roepend
21-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Luc Knijnsberg
Ransuil
5-7 Heemskerk 4 ex. Piet Admiraal Gaaf hoor! Recht t/o huis nummer 131
13-7 Heemskerkerduin e/o 2 ex. P. Admiraal 2 juv. roepend vanaf rand kas
4-8 Castricum 1 ex. Mark Res
11-8 Heemskerk 2 ex. Bobby Bok 1 jong gezien en een volwassen dier
17-8 NHD - Terrein Egmond 1 ex. Luc Knijnsberg
Gierzwaluw
4-7 NHD - Vogelduin 827ex. Lonnie Bregman 6:45-10:15u. Wrs. onderteld.
IJsvogel
3-7 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Fred Hustings
23-7 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. Hans Schekkerman
8-9 Castricum - Plasjes N203 1 ex. Jos Vroege Vloog over de sloot
9-9 Beverwijk - Zeestraat 1 ex. M. Inden
9-9 Egmond-Binnen 1 ex. Cees Baart
9-9 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. N.J. Hollenberg
28-9 NHD - Karpervijver 1 ex. CS Roselaar
Draaihals
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman Luc Knijnsberg
19-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. A. Wijker CS Roselaar verse Belgische ring
21-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRS Castricum
3-9 NHD - Westerduinen 1 ex. Dick Groenendijk Stak het fietspad over en
liet zich even heel fraai bekijken!
7-9 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. Lonnie Bregman
28-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. CS Roselaar
Kleine Bonte Specht
25-7 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Dick Groenendijk en Frank van Groen
19-8 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. Luc Knijnsberg
21-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
1-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Luc Knijnsberg
21-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Luc Knijnsberg
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Draaihals

Foto: Paul Ruiters

Oeverzwaluw
4-7 NHD - Vogelduin 2 ex. Lonnie Bregman 6:45 - 10:15u.
17-7 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. W. Olbers Tussen Huis-/Gierzwaluwen
2-9 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. Willem Olbers
23-9 NHD - Vogelwater 8 ex. CS Roselaar
Boerenzwaluw
9-9 Op de landtrektelpost werden 885 Boerenzwaluwen geteld.
Hybride Boerenzwaluw x Huiszwaluw
23-9 Noordhollands Duinreservaat – Vogelwater 1 ex. CS Roselaar in
troep huiszwaluwen; slanker en beweeglijker als deze, staartvork ondiep
als Huiszwaluw, stuit effen kaneelkleurig; onderstaart licht, keel niet
kunnen zien: vloog paar keer heen en weer schuin onder me voor me
langs, verdween daarna achter bomen
Grote Pieper
18-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. TS van der Meer
Duinpieper
19-8 NHD - Hazenduin 1 ex. Guido Keijl enkele keren roepend
9-9 NHD - Vogelduin 2 ex. Lonnie Bregman , R. Altenburg 8.50 en 10.25.
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Graspieper
30-9 NHD - Vogelduin 3065 ex. Lonnie Bregman
Oeverpieper
Van af 19-9 aanwezig op de pieren bij IJmuiden
Grote Gele Kwikstaart
16-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
17-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Ruud Altenburg
20-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Luc Knijnsberg
22-9 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Dick Groenendijk Rob van Bemmelen
22-9 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. Leo Heemskerk
27-9 Uitgeest 1 ex. Ruud Altenburg
28-9 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. CS Roselaar
29-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Arnold Wijker
Rouwkwikstaart
21-8 IJmuiden - Noordpier 1 ex. Rinus Nieuwstad
19-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Hielke Boomsma
Noordse Nachtegaal
8-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex.VRS Castricum vangst
Paapje
Van af 15-8 t/m 28-9 verschillende waarnemingen in het NHD
Beflijster
22-9 Wijk aan Zee - zuidoostelijk duingebied 1 ex. Dick Groenendijk
23-9 Castricum aan Zee 1 ex. Hans Schekkerman
26-9 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. 1 ex. Hans Groot
30-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Paul Ruiters Piet Admiraal
Cetti's Zanger
3-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Ruud Altenburg 'Opvallend roodbruin met
fijn snaveltje. Pompte veel met staart die omhoog gehouden werd. Vogel in
dicht riet, verder slecht gezien, dus onzeker.
Waterrietzanger
1-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Arnold Wijker Henk Levering ringvangst
5-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Leo Heemskerk ringvangst
5-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Cees de Vries ringvangst
Orpheusspotvogel
21-7 NHD - Zuidernollen 1 ex. Henk Levering en Leo Heemskerk
ringvangst
Sperwergrasmus 1
1-8 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Arnold Wijker ringvangst
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman ringvangst
19-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Paul Ruiters ringvangst
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1-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Paul Ruiters Rinse v/d Vliet Vincent v/d Spek
3-9 NHD - Reggers 1 ex. Dick Groenendijk Rienk Slings Deed zich tegoed
aan de rijpe vlierbessen.
5-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Cees de Vries ringvangst
7-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. CS Roselaar
Bladkoning
22-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. A. Wijker, L. Heemskerk 'VRS Castricum'
23-9 NHD - Vogelduin 1 ex. Hans Schekkerman 'Foeragerend in
meidoorns en duindoorns in zeereep.
26-9 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. Luc Knijnsberg ook even gezien.
28-9 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. CS Roselaar

Boomleeuwerik

Foto: Cock Reijnders

Fluiter
30-9 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. Paul Ruiters
30-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Piet Admiraal
Vuurgoudhaan
7-9 NHD - Terrein Castricum 1 ex. Guido Keijl luid roepend
8-9 NHD - Soeckebacker 1 ex. Arnold Wijker
16-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
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23-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. Bobby Bok 2 ex. CS Roselaar
29-9 Wijk aan Zee – duin/strand thv Reyndersweg 1 ex. B&P Logtmeijer
Boomklever
Verschillende waarnemingen.
Spreeuw
21-9 Beverwijk 5000 ex. E. Kerssens
29-9 Beverwijk 500 ex. Joost Heeremans
Europese Kanarie
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman Juveniel, nog zonder
gele stuit. Kwam in zijn eentje aanvliegen.
17-7 NHD - Terrein Heemskerk 6 ex. Rienk Slings
25-7 NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. Dick Groenendijk
26-7 NHD - Terrein Castricum 2 ex. Dick Groenendijk
30-9 NHD - Vogelduin 6 ex. Lonnie Bregman
Grote Barmsijs
23-9 NHD - Zuidernollen 1 ex. CS Roselaar
Kleine Barmsijs
19-8 NHD - De Hoge Toren 1 ex. Lonnie Bregman
Kruisbek
3-7 NHD - Terrein Castricum 14 ex. Hubert Kivit
5-7 NHD - Terrein Castricum 10 ex. Herman van Oosten enkele groepen
22-7 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. Remco Jousma
26-7 Castricum 2 ex. Hans Schekkerman
28-7 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. Hans Schekkerman
3-8 NHD - Terrein Castricum 2 ex. Dick Groenendijk
12-8 NHD - Terrein Bakkum 7 ex. Theo Admiraal
24-8 NHD - Duin en Bosch 6 ex. Noor Mather roepend over, richting zuid.
25-8 Castricum 3 ex. Hans Schekkerman
5-9 NHD - Terrein Bakkum 3 ex. Hans Kuperus
19-9 NHD - Terrein Egmond 5 ex. Hans Kuperus Diverse ex. gehoord
IJsgors
26-9 Wijk aan Zee - Vuurbaakduin e.o. 1 ex. Hans Groot
Ortolaan
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman
24-8 Castricum aan Zee 1 ex. Hans Schekkerman Frequent roepend ('pli'),
laag over, gorzig silhouetje.
2-9 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. Guido Keijl vloog op naar O
19-9 NHD - Vogelwater 1 ex. H. Kuperus Ad vr of 1e winter man. Oogstreep opvallend; baardstreep. Foeragerend op grond, af en toe op
struiktop. Mogelijk nog aanwezig.
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23-9 NHD - Vogelwater 1 ex. S. Schagen Op boomhoogte luid roepend
over (afwisselend een tik roepje en dan weer een laag sjoe roepje; een
hoge tik/lage sjoe/hoge/lage roep etcetra). Leek niet in te vallen bij
Doornvlak; daar nog gezocht in noordwest hoek maar niks gevonden.

LEZINGEN & EXCURSIES – 1ste kwartaal 2013
Commissie Lezingen & Excursies
NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers voor de lezingen
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol!
Woensdag 16 jan: Dialezing ‘De Aërodynamica van de Vogelvlucht’.
Spreker: Paul Vermeulen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; 20.00 uur.
Zondag 20 jan: Fietsexcursie ‘Leuke plekken rond Alkmaardermeer,
o.a. Hempolder’.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 13.00 uur. Eigen fiets.
Let op: bij slecht weer wordt deze excursie afgelast via emailkring. U kunt
ook Marian van Leeuwen bellen (0251 - 311092).
Zaterdag 2 feb: Dagexcursie ‘Friese Waddenkust’.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek station Castricum: 7.30 uur; tot ca. 18.00 uur.
Donderdag 14 febr: dialezing “Nederlandse vogels van gewoon tot
dwaalgast in de laatste 35 jaar”.
Spreker: Harm Niesen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; 20.00 uur.
Zondag 3 maart: Dagexcursie ‘Zuidholland / Zeeland’.
Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 19.00 uur.
Zondag 17 maart: Excursie ‘Zuidpier van IJmuiden’.
Excursieleider: Arend de Jong
Vertrek Station Castricum: 8.30 uur; tot ca. 14.00 uur.
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31 mei tot 2 juni: Weekendexcursie ‘Drenthe (en een beetje
Friesland)’.
Eind november waren er nog plaatsen vrij. Wellicht kunt u zich alsnog
aanmelden (zie WiKo van oktober). Deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Za 13 apr:
Di 16 ap:
Zo 28 apr:
Za 11 mei:
Za.15 juni:

Ochtendexcursie ‘Omgeving Haarlem (Elswout, Koningshof
of evt. Duin en Kruidberg)’; o.l.v. Bart Korf.
Algemene Ledenvergadering in de Hoep
Ochtendexcursie ‘Geestmerambacht en Kleimeerpolder’;
o.l.v. Marian van Leeuwen en Renie van der Werf.
Dagexcursie ‘Quackjeswater en Breedewater’ (gelegen in
Voornes Duin); o.l.v. Huub Huneker.
Excursie ‘Zouweboezem’; o.l.v. Huub Huneker.

Wijzigingen Ledenbestand
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld:
A. Beijering, J. Onnes

Anna v. Burenstraat 13

1901 TG Castricum

En als jeugdlid hebben zich aangemeld:
Wouter van der Pol
David Tromp
Lars Bakker Schut
Gijs Jasperse
Elias Groot
Milan Berkhout
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Herenweg 273a
Wederik 2
Ligusterhof 16
C. Groenlandstraat 21
Gobatstraat 28
Breedweerlaan 148

1934 BC Egm a/d Hoef
1902 JH Castricum
1964 LN Heemskerk
1962 TE Heemskerk
1902 DG Castricum
1963 BP Heemskerk
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