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Ek weet tog, jou mond is ’n nessie vol voëltjies 
Jos Vroege 

 
Tafelberg 
Twee jaar geleden kreeg ik, ter gelegenheid van mijn vijftigste verjaardag, 
'Ik herhaal je’ – een selectie uit de verzamelde gedichten van de Zuid-
Afrikaanse schrijfster Ingrid Jonker (1933-1965). In die gedichten gebruikt 
Jonker met enige regelmaat beelden van vogels. Zo schrijft zij in ‘Ontvlug-
ting’ – het gedicht waarmee de bundel opent: ‘Ek is die seevoël wat ver-
hongerd daal en dooie nagte opdis as ‘n maal’. (In de vertaling van Gerrit 
Komrij: Ik ben de schrokCorrigendumop-zeevogel die daalt en dode 
nachten opdist als een maal.) En in het korte gedicht ‘Ek weet’ schrijft zij: 
‘Ek weet tog, jou mond is ’n nessie vol voëltjies’. (Ik weet toch, jouw mond 
is een nestje vol vogeltjes.) 
 
Over het leven van Ingrid Jonker is door Saskia van Schaik een indruk-
wekkende documentaire gemaakt. En Paula van der Oest portretteerde 
Jonker in ‘Black butterflies’ – een al even indrukwekkende speelfilm. In 
deze film is één scène die op mijn netvlies is gebrand. Ingrid Jonker – 
gespeeld door Carice van Houten – loopt daarin als blanke vrouw door een 
zwarte wijk in Kaapstad. Op de achtergrond verrijst de Tafelberg. Bij het 
zien van die scène realiseerde ik me dat de stad die daarin wordt verbeeld 
het Kaapstad is dat mijn grootvader gekend moet hebben. In 1953 werkte 
hij een aantal maanden in Zuid-Afrika. Hij was toen 52, net als ik nu. Als 
souvenir nam hij een struisvogelei mee met daarop een afbeelding van de 
Tafelberg. Dat ei heb ik als kind van hem gekregen. 
 
Torenkraai 
Mijn grootvader heeft in de ontwikkeling van mijn belangstelling voor de 
natuur een belangrijke rol gespeeld. Zijn verhalen over Zuid-Afrika – waar 
hij onder andere het Krugerpark bezocht – hebben op mij diepe indruk 
gemaakt. Maar hij kon ook prachtig vertellen over zijn diensttijd op Texel, 
over de boerderij aan de Varkensmarkt in Gorinchem waar hij opgroeide, 
over de rivier - waarin destijds nog steuren en zalmen zwommen - en over 
de Kauw die hij als jongen groot bracht en die van de boeren op de markt 
een aantal woorden leerde ('Verrek'). Als we bij hem in Gorinchem 
logeerden, nam hij mij en mijn broer al vroeg in de morgen mee naar 
buiten: eerst naar het park waar wij de eenden voerden, en hij ons in het 
voorjaar nesten met eendeneieren liet zien, en vervolgens de polder in. 
Voor mijn verzameling oude vogelnesten timmerde hij een kastje in de 
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schuur achter ons huis. Zelf had hij achter in zijn tuin een duivenhok: 
vliegen met duiven was een van zijn passies. 
 
Mijn opa wist het verschil tussen een Fitis en een Tjiftjaf - voor mij lastig te 
onderscheiden vogeltjes. Dat verschil kon hij hóren. Achteraf gezien is het 
onbegrijpelijk dat ik niet toen al van hém heb geleerd hoe je deze vogels 
aan hun zang kan herkennen. Als jonge vogelaar was ik vooral visueel in-
gesteld: onderscheid tussen vogelsoorten is een onderscheid dat je moet 
kunnen zíen. Toen de vogels die door mijn opa als 'Torenkraaien' werden 
aangeduid niet onder die naam in mijn vogelboek waren terug te vinden, 
begon op ornithologisch gebied zijn autoriteit voor mij te tanen. Pas later 
begreep ik dat 'Torenkraai' volksnaam is voor 'Kauw' (Eigenhuis, 2004). 
 
De Kist 
Vogelaar werd ik pas na een bezoek aan het Zwanenwater. Dat was eind 
jaren '60, onder leiding van een neef van mijn vader. In het Zwanenwater 
zag ik mijn eerste Lepelaars. Deze neef van mijn vader heb ik maar één 
keer ontmoet. Toch heeft hij op mijn leven belangrijke invloed gehad. Hij 
stuurde mij twee door H.J. Slijper geschilderde vogelplaten: ‘Vogels van 
duin en kust’ en ‘Riet- en watervogels’. Verder raadde hij mij aan om voor 
mijn achtste verjaardag ‘De Kist’ te vragen – de door Mr. J. Kist vertaalde 
en voor Nederland bewerkte versie van 'Peterson's vogelgids' (1969). Dat 
deed ik. Toen wij die zomervakantie met de auto naar Zuid-Frankrijk reden, 
had ik dan ook niet alleen mijn vaders verrekijker, maar ook ‘De Kist’ op 
schoot. 
 
Naar vogels kijken deed ik thuis in de omgeving van Eindhoven, tijdens 
uitstapjes daarbuiten en vooral tijdens vakanties in het buitenland. Zo 
herinner ik mij nog goed hoe ik in Spanje mijn eerste Bijeneter (onder ons 
vliegend vanaf een bergtop), mijn eerste Woudaapje (in het riet aan de 
overkant tijdens het vissen) en mijn eerste Dwergooruil (op klaarlichte dag 
op een paaltje langs de weg) zag. Mijn ouders en mijn broer vonden het 
leuk die vogels te zien, maar zoveel als voor mij betekenden deze 
waarnemingen niet. Toch ging ik in die jaren niet op zoek naar ziels-
verwanten - lid van de NJN ben ik nooit geweest. 
 
Noordoost-Polen 
Aan het begin van de middelbare school was het duidelijk: ik zou later 
biologie gaan studeren. Geleidelijk schoof mijn belangstelling voor vogels 
echter naar de achtergrond: er was zoveel meer dat aandacht vroeg. Aan 
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het eind van de middelbare school besloot ik in Amsterdam psychologie te 
gaan studeren – in het voetspoor van een neef van mijn moeder. Ook hem 
heb ik in mijn leven maar één keer ontmoet: een aantal jaren na mijn 
afstuderen, aan het sterfbed van mijn grootvader. 
 
Het was rond die tijd - begin jaren '90 - dat mijn belangstelling voor vogels 
geleidelijk terugkwam. Ik kocht een verrekijker en werd lid van Vogel-
bescherming. En in 1996 ging ik met 'Eco Tourist Services' naar 
Noordoost-Polen – “een reis terug in de tijd” naar een land "zoals wij dat in 
Nederland aantroffen aan het begin van deze eeuw" (Van Uchelen, 1996). 
Daar ontdekte ik hoe leuk het was om samen met anderen de hele dag 
met vogels bezig te zijn en hoe belangrijk om vogelgeluiden goed te 
kennen. In 1998 verhuisde ik van Amsterdam naar Castricum. Bij de eerste 
post op het nieuwe adres zat een folder van de Vogelwerkgroep 
Castricum. De 10-jarige zoon van een van mijn beste vrienden had die bij 
ons in de bus gedaan. Hij had mij al vaker verteld over de Castricumse 
Vinkenbaan en over excursies van de Vogelwerkgroep naar de Honds-
bossche Zeewering, het Zwanenwater en de bollenlandjes bij Petten. 
Volgens hem moest ik lid worden. Dat deed ik onmiddellijk. 
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Corrigendum 
 
Bij het artikel van Jos Vroege in de vorige Winterkoning (“Roofvogels uit 
het West-Palearctische gebied, waargenomen in Gambia, Senegal en het 
zuiden van Mauretanië in februari/maart 2005”, Winterkoning 48 (2), 2) is 
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helaas de literatuurlijst niet opgenomen, waarvoor excuus van de redactie. 
U treft de betreffende literatuurlijst alsnog hieronder aan. 
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Excursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 3-3-2013 
 

Martine Kamminga 
 
Er viel een klein miezerregentje toen wij, om zeven uur ’s morgens, op het 
station van Castricum aantraden. Maar het was iets minder koud dan de 
laatste dagen, en er stond weinig wind. In Uitgeest haalden wij nog twee 
mensen op en zo trokken wij met zijn negenen naar Zuid-Holland, onder 
leiding van Cees Roselaar, de man die, zoals iedereen weet, genoeg heeft 
aan één veer, op vijfhonderd meter afstand, om een vogel te onder-
scheiden, dus wij wisten dat onze excursie niet meer stuk kon. 
 
De eerste stop was op een dijk in Stellendam, op Goeree. Aan de ene kant 
zaten wat Aalscholvers, veel Scholeksters, veel Meerkoeten en wat Krak-
eenden. Aan de andere kant Wulpen, kleine Bonte Strandlopertjes, die 
nerveuzig heen en weer scharrelden, en achteraan sierlijke Kluten en 
Rosse Grutto’s. Voor de geoefende kijker presenteerden zich ook nog een 
enkele Tafeleend, een Bergeend, een Brilduiker en een paartje Grote 
Zaagbekken, die er met hun verfomfaaide achterhoofd uitzagen of ze nog 
aan het bijkomen waren van een uit de hand gelopen feestje de vorige 
avond. In de verte hoorden we het gehonk van een Canadese Gans. Via 
Havenhoofd, waar verdacht veel huizen te koop stonden in één straatje, en 
Oostdijk, streken we neer op een parkeerplaatsje bij De Kwade Hoek. Daar 
werden wij direct welkom geheten door een Roodborst. Jammer, het was 
nog geen koffiepauze, dus hij kreeg niks. Van frustratie ging hij maar 
verderop zitten zingen. Het eerste paadje op weg naar de baai was te nat 
en de meesten van ons hadden geen laarzen bij zich, dus namen we een 
omweg via een pad langs bosschages. Daar groeide Wilde Selderij. Bart 
Korf liet het ons proeven. Het was nog lekker ook. In de baai was nu 
weinig te zien. Er vloog een Grote Zilverreiger voorbij en in de verte lagen 
zeehonden op een zandbank. Op de achtergrond hoorde je het knorrende 
geluid van baltsende Futen en het laag zoemende geluid van de industrie 
van de Tweede Maasvlakte. In de heiige lucht zag je de rokende pijpen. 
 
Op de terugweg langs de bosschages hoorden wij de Heggemus en een 
Pimpelmeesachtig geluid. Even zagen we iets zitten wat, volgens Marian, 
op een Barmsijs leek voor het wegvloog.  Ineens een duidelijk `Cetti Cetti 
Cirre!`. Juist! Een Cetti´s zanger. Niet eens zo zeldzaam hier. Maar hij liet 
zich verder niet meer horen en zien, dus wij gingen maar weer terug naar 
het parkeerplaatsje voor de koffiepauze. Daar hoorden we een Boom-



De Winterkoning 48 (3) 6 

kruiper en waren we getuige van een ruzie tussen een paar Grote Bonte 
Spechten. Er vloog een troepje Kleine Rietganzen over. Even kwam de 
miezerregen van het noorden nu bij ons over, maar toen werd het droog. 
Het bleef wel de hele dag bewolkt, met af en toe een stukje blauwe lucht.  
 
Op naar de Brouwersdam, tussen Goeree en Schouwen-Duiveland. Aan 
het begin, bij de Punt van Goeree, zat een Geoorde Fuut, een paar 
Middelste Zaagbekken, Rotganzen en een Dodaars, klein en nietig tussen 
de grotere Meerkoeten. Verderop, op de echte dam, meer van hetzelfde, 
maar in het water zwommen in de verte Roodkeelduikers, nog zonder rode 
keel. Later zouden we er één in zomerkleed zien. Die keel is helemaal niet 
zo rood. Die keel is ´s winters witter dan dat-ie ´s zomers rood is, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Zwarte Zee-eenden zwommen er volop, goed her-
kenbaar aan hun opgewipte staart. Er zwom er ééntje bij de rotsen van de 
dam. Hij keerde zich braaf even naar ons toe, zodat wij het fijne gele 
streepje over de lengte van zijn snavel konden zien. Op een zandbankje 
scharrelde een Zilverplevier. Verder zaten er Rosse Grutto´s en een dikke 
Wulp. Ineens zag Cees een paar IJseenden in de verte. “Bij die gele boei, 
Cees?” “Welke gele boei? Er zijn er zo veel!” Tja … Na veel getuur en 
lichte, binnensmonds geuite krachttermen van frustratie, kreeg uiteindelijk 
iedereen ze in de kijker. We waren allemaal gelukkig! En het werd nog 
gezelliger toen we vanaf heel dichtbij een Grijze Zeehond konden 
bewonderen. Een koddig gezicht, zoals hij onderdook en periscoopje 
speelde met zijn neusgaten vlak boven het water. Op een oesterbank was 
een Homo culinaris sinensis, oftewel een Chinese restauranthouder, bezig 
oesters te vangen. Met een hamer sloeg hij ze los van de stenen, maakte 
de schelpen wat schoon en gooide ze in een emmer. 
 
Bij de Schelphoek konden we voor het eerst dit jaar het gezang van 
Veldleeuweriken horen. Daar gingen er twee! In het land zaten wat 
Kieviten en iets grijzigs, aan een slootje. Een Houtduif? Een Smelleken? 
(Ha, ha, leuk geprobeerd, Martine, zei Cees). Toen hij zich wat bewoog, 
bleek het een Slechtvalk te zijn! (Toch niet zo gek gedacht, Martine, zei 
Cees). En vooraan zat warempel een heuse Velduil. Prachtig getekend op 
zijn rug. Hij vloog op, streek langs de Kieviten, maar die schrokken 
nauwelijks. Nog even zagen wij zijn mooie bruin-met-gele vleugels over het 
bruingele land gaan en weg was hij. Op de dijk bij de Plompe Toren, zagen 
we negen Reeën grazen en konden we een Blauwe Kiekendief bewon-
deren in zijn vlucht. Bij de Neeltje Jans wist Cees een Kuifaalscholver te 
zitten. Twee dagen tevoren was hij nog gezien. Op een ton in het water zat 
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het vrouwtje. Herkenbaar aan de vage witte vlek op de keel. Maar het 
mannetje was blijkbaar naar zijn werk, want die was nergens te bekennen. 
Bij Ellemeet hielden we de laatste stop. Er zaten zeer veel Brandganzen. 
Tussen de Wulpen, op de modderbanken, zag Marian als eerste een 
prachtige Grutto met een donkere borst en een diep oranjerode nek. Een 
IJslandse? Misschien. Op een betonnen paal zat weer een Slechtvalk, nu 
goed te zien van voren. Verderop hadden Rotganzen hun eigen stekje en 
zagen we Slobeenden vliegen en Tureluurs rondscharrelen. Voordat we 
definitief het gas op de plank zetten, spotte Bart Korf nog twee Zwarte 
Ruiters, heel dichtbij onderaan de dijk. 
 
Om zes uur ´s avonds waren we weer terug in Castricum. Het was een 
intensieve en zeer vogelrijke dag. Bedankt Cees, voor je enthousiasme en 
leerzame toelichting op al dat moois. 
 
 
Excursie Zuidpier IJmuiden,17-3-2013 

Jaap Olbers 
 

Op zondag 17 maart, een frisse maar heldere dag, zijn we onder leiding 
van Arend de Jong op pad gegaan. De auto, met 5 deelnemers, parkeer-
den we kosteloos even voorbij het bedrijventerrein en we doken meteen 
het duin in. Veel betreden, nog grauw; hier en daar een Heggemus op een 
struikje. We geraakten in het dichte struweel bij het meertje, waar de 
laatste jaren weinig te beleven valt. Verderop maakten crosswagens en 
jeeps een ongelofelijke herrie. Op het strand was een groot circuit afgezet. 
We lieten dit ongerief links liggen; we zagen naar de pier toe een grote 
menigte meeuwen en hebben wel een half uur staan kijken. Veel vogels 
deden zich tegoed aan de schelpdiertjes in de zwaardscheden (Ensis ame-
ricanus en Ensis arcuatis) die daar in grote banken aangespoeld waren. 
Een passant vertelde, dat er een paar juveniele Pontische Meeuwen te 
zien waren. Het was lastig deze vogels te onderscheiden. 
 

Tot verdriet van Arend was de pier afgesloten, hoewel de wind duidelijk 
afgezwakt was. Ook hier viel zo niet veel te beleven, afgezien van de 
groep Steenlopers die je er altijd tegenkomt. Bij de havenkade vloog een 
eenzame Boerenzwaluw langs. We hoorden wat Mussen op de boulevard 
en een Putterpaartje vloog langs bij het campinkje. 
 

Toch maakt dit oord, IJmuiden, steeds weer diepe indruk op mij. 
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Excursie Koningshof en Elswout, 13-4-2013 
Jaap Olbers 

 
In alle vroegte stond Bart Korf klaar om een excursie naar Aerdenhout te 
beginnen. Met vijf man togen we naar het Koningshof, beheerder Natuur-
monumenten. Daar reikte Bart ons twee readers uit met uitgebreide 
informatie; zeer lezenswaardig en (achteraf) verhelderend! Zo blijkt het 
indrukwekkende reliëf in Elswout voornamelijk mensenwerk te zijn!! 
 

Koningshof is een prachtig en gevarieerd landgoed, deels met hoog 
loofbos en af en toe torenhoge sparren, deels ook opener duinstruweel. Ik 
heb geboeid naar de twee bouwwerken in het bos gekeken. Hier geen 
waterpartijen als in Elswout. De Merels klonken prachtig in het nog blader-
loze park, vooral ook omdat er nagenoeg geen wind was. En nog nooit 
hoorde ik zoveel Boomklevers. Het kleine grut hoorde ik nauwelijks, maar 
dat ligt aan mij. Er moet een Glanskop en Boompieper te horen zijn, en 
een paar Staartmezen, o ja, ik zie ze. Ik zíe ook een vrouwtje Zwartkop. 
Een paartje Holenduif ergens bovenin. Een glimp van een rondzwervende 
Sperwer. Arend en Bart zijn scherp gefocust op Tjiftjaf en Fitis, ze hebben 
hun roepjes opgevangen. Bij de Appelberg is een zeer fraai uitzicht. Een 
bol bosje Zwarte dennen, waarachter de eerste huizen van Bentveld. Er 
trekt een Aalscholver over, groepjes Spreeuwen en lijsterachtigen scheren 
over de meidoorns. Terwijl de anderen in de koffie roeren, zie ik twee Bef-
lijsters langsvliegen. Daar hebben we weinig aan. 
 

Van Elswout hebben we alle hoeken gezien. Het domein, van Staats-
bosbeheer, is dan wel goeddeels afgegraven en vlak, maar er is genoeg 
reliëf over om stevige indrukken (in mijn spieren en botten) achter te laten. 
In een kunstmatige kloof waren mosfanaten bezig, als moslims diep voor-
over gebogen over aaibaar groen. Wij letten op of we de IJsvogel nog een 
2e keer zagen. We raakten licht geïrriteerd door de herrie van Nijlganzen, 
die zich kennelijk zeer prettig voelden.  Terug bij de ingang van Elswout 
stelden we vast, dat we heerlijk gewandeld hadden, door twee prachtige 
landgoederen en dat we al met al veel vogels gehoord en gezien hebben. 
 
 

Excursie Geestmerambacht / Kleimeer, 28-4-2013 
Marian van Leeuwen 

 
De weersverwachting was goed en die verwachting bleek te kloppen. Na 
de nachtvorst was de vroege ochtend nog koud. Boven de prachtige laag-
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hangende mist ging de zon mooi en veelbelovend op. Renie en Marian 
mochten als excursieleiders een privé excursie gaven aan, jawel, één 
deelneemster, Annelike Helle uit Heiloo. Peter moest helaas afhaken, de 
wandeling zou te lang zijn. De mensen die hun bed verkozen boven de 
excursie krijgen nu spijt want het werd een mooie excursie met 63 soorten.  
 
Door werkzaamheden aan de weg kwamen we op een parkeerplaats aan 
de noordkant van het gebied waar ook “nieuwe natuur” gecreëerd wordt. 
Het begon met een zingende Kneu, keuvelende Putters, een groepje Gras-
piepers, een mooie vrouw Tapuit in de zon en een roepende Fazanten-
haan in de mist. Verder koerende Houtduiven, gakkende Grauwe Ganzen, 
tepietende Scholeksters, schreeuwende Nijlganzen, buitelende Kieviten, 
baltsende Tureluurs en krassende Zwarte Kraaien. Over een brug bereik-
ten we de parkeerplaats aan het eind van het Vlasgat. Op en bij het water 
zagen we Blauwe Reiger, Wilde Eenden, Kuifeenden, Meerkoeten, een 
man Slobeend en baltsende Futen. In de bosjes hoorden en/of zagen we 
Grote Bonte Specht, Nachtegaal, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Vink, 
Heggenmus, Winterkoning en Koolmees. 
 
Het mooie pad langs de Kleimeer loopt tussen twee biotopen. Aan de ene 
kant de grote rietvelden, gedeeltelijk gemaaid, met plasdras stukken en 
slootjes. Aan de andere kant bos met laag struweel en hoge, deels oude 
bomen. In de rietvelden deden vooral de Rietzangers hun uiterste best met 
trillers, uithalen en krasserige strofen; vooral dat laatste maakt hun zang 
tot rietzangerzang!  Ook de Rietgorzen lieten zich niet onbetuigd en man 
en vrouw lieten zich goed zien. Een schichtig Waterhoen sloop door het 
gemaaide plasdras gedeelte en twee keer lieten 2 Oeverlopers zich 
roepend en vliegend mooi bekijken, de vleugels omlaag gehouden. Voort-
durend zong de Snor en iets verder sloot de Sprinkhaanzanger zich er bij 
aan. Mooi en leerzaam om ze tegelijkertijd te horen, dan denk je dat je je 
nooit meer kan vergissen!  In een boompje in het riet zat een vrouw Bruine 
Kiekendief heerlijk in de zon. We zagen twee mannen Tafeleend en één 
vrouw, een paartje Krakeend, een paar Grote Canadese Ganzen, een paar 
Knobbelzwanen en de Boerenzwaluwen foerageerden boven het riet.  
 
En …….. opeens het hoempen van de Roerdomp, diverse malen 3 keer, 
dat blijft bijzonder en voor Annelike was het een nieuwe soort. Achter onze 
rug klonk het concert van de al eerder genoemde bosvogels. Ook heel 
even de Groenling. Het verbaast ons dat hier zo weinig Groenlingen zitten. 
Tijdens de voorexcursie de dinsdag voor deze zondag, hoorden we er 
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geen één, het is toch een prima biotoop voor deze vogel. Een ineen-
gedoken vogel leek een Roerdomp, toen een Kwak en werd uiteindelijk 
een Blauwe Reiger! Iets later gebeurde het toch…..een vliegende 
Roerdomp die inviel, even in de paalhouding bleef staan en toen langzaam 
het riet in stapte! Door ons alle drie goed gezien dus dit was de topper van 
de ochtend. Voorbij het huisje, waar iedereen zou willen wonen, begon een 
plasdras gebied met meer struikjes en boompjes. Helaas liet de Blauw-
borst zich niet zien of horen, dinsdag tijdens de voorexcursie was hij wel 
thuis. Ach ja, je kunt niet alles hebben. We hoorden hier de Kleine 
Karekiet, zagen drie Kemphanen en een Groenpootruiter, Tureluurs, 
Kieviten, Stormmeeuw en lopend in het zonnetje een mooie Vos! Het bos 
bood nog Boomkruiper, man en vrouw Grote Bonte Specht, Zanglijster, 
Gaai, Grasmus, Buizerd en Ekster. De enige Roodborst die we hoorden 
zingen, liet zich heel goed zien. Terug bij de parkeerplaats werd nog een 
Braamsluiper gehoord.  
 
Met de auto gingen we naar de plasjes langs de Nauwertocht aan de zuid - 
west kant van het gebied, deze “nieuwe natuur” is vorig jaar aangelegd. 
We kwamen langs een plasje met acht Kleine Mantelmeeuwen, Kok-
meeuwen en Zilvermeeuwen. Bij de zuidkant hadden we de zon in de rug 
dus goed zicht op de tien Kluten, de vier Kleine Plevieren die baltsten, vier 
Visdieven, een jagende man Bruine Kiekendief, twee Witte Kwikstaarten, 
meerdere Tureluurs en twee rustende Bergeenden. Helaas waren de 30 
Oeverzwaluwen en de 2 Huiszwaluwen van de voorexcursie elders hun 
muggen gaan eten. Een Kauw maakte de 63 soorten compleet en zeer 
voldaan kwamen we om 11.45 uur in Castricum aan. Om de thuisblijvers 
een herkansing te geven herhalen we deze excursie in 2014! 
 
 
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 

Cees Baart 
 
Het is bijna zomervakantie en het excursie-seizoen is voorbij. We hopen 
dat het voor jullie weer een mooi en interessant seizoen is geweest. Als we 
naar de opkomst kijken, zit dat wel goed. Gemiddeld zijn er zo’n 10 tot 12 
jeugdleden meegegaan. Daarnaast blijft onze Jeugdvogelclub aardig 
stabiel en telt deze rond de 20 jeugdleden. Dit doet ons goed natuurlijk, 
want het is leuk om te zien dat de meeste van jullie nu al verschillende 
jaren lid zijn. Wanneer we nu op pad gaan, merken wij dat jullie elkaar 
beter kennen en zo samen nog meer plezier in het kijken naar vogels 
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hebben. Voor het nieuwe seizoen gaan we binnenkort  samen met enkele 
oudere jeugdleden het programma samenstellen. Rest me jullie namens 
Hans, Henk, Jan B., Jan C., Jos en mezelf een hele fijne vakantie toe te 
wensen. We horen tijdens de 1ste excursie in september graag of jullie in 
de vakantie nog mooie vogels gezien hebben. We zijn benieuwd. 

 
Roofvogelexcursie 

Henk van der Leest 
 
Vorige week hadden we het voorjaar in ons hoofd maar vanmorgen 10 
maart 2013 startten we de roofvogelexcursie in winterse omstandigheden. 
Toch kwamen maar liefst 11 jonge roofvogelaars opdagen om van Jos 
Vroege en Henk van der Leest iets te leren over roofvogels. Het was fijn 
dat De Hoep speciaal voor ons een half uur eerder open ging zodat we 
daar de excursie konden starten. Een pluim voor de medewerkers van De 
Hoep! 
 
De excursie begon met een film over het werk van de roofvogelwerkgroep. 
De film laat zien dat de roofvogelaars al vroeg in het voorjaar door de 
bossen struinen om roofvogels en hun nesten op te sporen. Ook laat de 
film zien hoe de eieren geteld worden (met een camera aan een lange 
stok) en wordt uitgelegd waarom jonge roofvogels geringd worden en hoe 
dat gaat. Na de film praatten we in de grote ruimte van De Hoep na over 
de film en vertelden Jos en Henk van alles over roofvogels en uilen; welke 
roofvogels in het duingebied voorkomen en hoe ze leven. Ook lieten ze 
van alles zien, zoals veren en braakballen van roofvogels en uilen en een 
wespenraat die ze gevonden hadden onder een Wespendievennest. 
Daarna probeerden we in een hoek van De Hoep waar opgezette roof-
vogels staan de verschillende roofvogels te herkennen met de Zoekkaart 
Nederlandse roofvogels. Nog best moeilijk. Ondanks de kou stapten we 
daarna toch op de fiets om te proberen echte, levende roofvogels te zien. 
Helaas bleef de teller steken bij 3 Buizerds. Ook de ‘kekkerende’ Havik, die 
Jos ons beloofde, liet zich niet horen. Gelukkig zagen we onderweg in het 
infiltratiegebied nog wel andere leuke vogels: Boomleeuwerik, Grauwe 
Gans, Canadese Gans, broedende Aalscholvers en Grote Zaagbekken. 
Op verzoek van Milan stopten we nog even bij Kijk Uit om de Boomklever 
te ontdekken. Maar die vond het ook te koud en die liet zich niet zien of 
horen. De meesten waren toch wel blij toen we om half een achter het 
station aankwamen. We hadden het toch wel koud gekregen. Ondanks dat 
was het toch een leuke en gezellige excursie. 
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Naar de eendenkooi 
Guus van Leeuwen  

 
Op zondag 14 april gingen we naar de eendenkooi in Uitgeest. We gingen 
er op de fiets naar toe. Het was gelukkig erg warm en de zon scheen. We 
mochten met een boer mee en die liet ons de eendenkooi zien. Hij vertelde 
hoe de eendenkooi werkt en waarom mensen vroeger eendenkooien 
maakten. Dat was omdat ze eenden wilden eten. We gingen de eenden 
voeren met graan. We moesten het graan in het water gooien en dan 
kwamen de eenden door een soort kooi met een gat erin naar het voer toe. 
Daarna keken we bij de eenden in het meertje. Er waren meerdere soorten 
eenden en verder zagen we nog een buizerd en twee ganzen. Tijdens het 
fietsen zagen we Kievieten en Grutto’s en ik heb met mijn moeder op de 
heenweg nog een reiger gezien. De reiger vloog net op het nest hoog in de 
boomtop toen we er voorbij fietsten. Dat was bij het klooster van Heiloo. 
 

   
 
 

Vogelbladen 
Rien Burger 

 
Tussen Duin en Dijk, nr 1, 2013 
-Krakeenden zijn vooral planteneters. Planten en algen worden verzameld 
door met de kop onder water te foerageren. Grondelen, dus “op de kop 

Groeten 
van 

Guus 
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staan” doen ze daarbij weinig. Als er in de winter geen waterplanten meer 
zijn, wordt gras gegeten. Omdat plantaardig voedsel niet zoveel voedings-
waarde heeft, moet er veel gegeten worden, soms zelfs ’s nachts. Bij vorst 
en sneeuw wordt het vinden van voedsel een probleem. Vaak zoeken de 
Krakeenden dan de rioolwaterzuiveringsinstallaties op waar ze vooral te 
vinden zijn in de grote bezinkbassins, grote betonnen bakken met lang-
zaam draaiende schraaparmen. Zo nodig trekken ze naar het zuiden, met 
name naar de Delta. 
De Fitis, nr 3, 2012 (VWG Zuid-Kennemerland) 
-De mededeling in de vorige Winterkoning over een valkenier in de AW-
duinen heeft een goed vervolg gekregen: in oktober heeft Waternet, de 
beheerder van dit gebied aan de VWG meegedeeld dat de vergunning 1 
april zal worden ingetrokken. 
Duin, nr 4, 2012 
-De resultaten van de broedvogelinventarisatie in het NHD in het zuidelijk 
deel zijn op de website van het PWN: www.pwn.broedvogelonderzoek.nl te 
vinden. Behalve 2012 worden ook 2000 en 2006 daarop vermeld. Van de 
Rode Lijstsoorten doen de Nachtegaal en de Kneu het goed. Met de 
Zomertortel en Ransuil gaat het slecht. 
Sovon-Nieuws, nr 1, 2013 
-Door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zijn twee 
soorten aan de lijst toegevoegd: de Slangenarend en de Noordse 
Nachtegaal. De Slangenarend wordt in de zomermaanden steeds meer in 
het oosten van het land gezien. Hij verblijft bij voorkeur in gebieden waar 
zich reptielen ophouden, zoals in heidevelden. De Noordse Nachtegaal 
wordt vooral in het voorjaar in het oosten aangetroffen en in het najaar op 
trek in het westen. 
-Al jarenlang is een drastische achteruitgang van de vogels van het 
boerenland aan de gang. Denk maar in dit verband aan Veldleeuwerik, 
Patrijs en Wintertaling. Bij bepaalde soorten lijkt zich een stabilisatie voor 
te doen. Met name speelt zich dat af bij de Kievit, Wulp en (heel voor-
zichtig) Grutto. Duidelijk vooruit gaan de Kwartel, Gele Kwikstaart en 
Kuifeend. Om weer een echte verbetering in de weidevogelstand te 
krijgen, zijn echter volgens onderzoek rigoureuze ingrepen nodig. Hierbij 
wordt gedacht aan het ontwikkelen van kerngebieden met de volgende 
eigenschappen: grote openheid (minimaal zicht van 600m), hoog 
waterpeil, niet maaien voor 15 juni en een afstand tot een snelweg van 
minstens 300m. 

http://www.pwn.broedvogelonderzoek.nl/
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NRC-Handelsblad, 19-3-2013 
-Soms verloopt de evolutie zichtbaar met kleine, snelle stappen. In 
Amerika leeft ’s zomers de Klifzwaluw, die in betrekkelijk korte tijd minder 
lange vleugels heeft gekregen. Klifzwaluwen broeden veel onder bruggen. 
Zo dichtbij de weg worden velen dodelijk getroffen door het verkeer. 
Kortere vleugels geven de vogels de mogelijkheid de auto’s beter te 
ontwijken; vooral het verticaal opstijgen gaat sneller. De vleugellengte is in 
dertig jaar met gemiddeld 3% korter geworden en het aantal Klifzwaluwen 
is weer toegenomen. Ook in onze eigen omgeving doen zich verschijn-
selen voor die zouden kunnen wijzen op nuttige aanpassingen, dus op 
evolutionaire stappen. Te denken valt aan Koolmezen die hun zang 
aanpassen aan het stadsgeluid. Ze zingen met hogere noten omdat de 
lagere noten in het stadsgeluid verdwijnen. En zo kunnen in de stad met 
z’n weinige groen, maar met toch een goed aanbod van voedsel 
(vetbollen!) toch uitstekend overleven. 
 
 
 
WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED 

Leo Heemskerk 
 
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 januari t/m 31 Maart 
2013. Het is kleine selectie van leuke waarnemingen uit het waarneming.nl 
archief en trektellen.nl. Alle waarnemingen zijn te lezen op waarneming.nl 
en trektellen.nl. Alle waarnemers worden hartelijk bedankt voor het in-
voeren 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. 
  
Roodkeelduiker  
2 jan. 25 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
6 jan. 100 -> Z Castricum aan Zee Nico Hopman Schatting. Bijna alles 
naar zuid. Tussen 8:30 en 10:30 uur. 
10 jan. 200 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Rutger Rotscheid Vooral Z. 
10 feb. 140 tp Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman - 84 
vogels tp geteld in 3 scans overzee van totaal 2.5 km kustlengte; extrapo-
latie geeft ca 140 voor hele gebied. Diverse groepjes net achter branding. 
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Parelduiker  
18 jan. 3 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Albert Vliegenthart 
19 jan. 1 -> Z Castricum - Strand / Noordzee R. Altenburg ,L. Bregman  
8 feb. 1 tp Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman Ca. 200 m 
achter de branding  
10 feb. 1 tp Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman Op zee 
Roodhalsfuut  
5 jan. 1 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg 
26 jan. 1 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
Kuifduiker  
Vanaf 18 jan. t/m mrt. 1 en soms twee vogels aanwezig bij IJmuiden 
Geoorde Fuut  
26 jan. 1 ter plaatse IJmuiden - Noordpier Dick Groenendijk  
6 feb. 2 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman 
Noordse Stormvogel  
4 feb. 2 -> Z Noordzee - t.h.v. Noord Holland L. Bregman 10:40 en 11:00 u. 
Grote Aalscholver 
26 jan. 1 ter plaatse IJmuiden - Havens & Sluizen Dick Groenendijk  
Kuifaalscholver 
De gehele periode zaten 1 a 2 vogels bij de Sluizen van IJmuiden. Op 20 
feb. zelfs 3 vogels E. Maassen 
Roerdomp 
Van jan t/m maart werden 1 en soms 2 vogels gezien bij de Karpervijver en 
in het Infiltratiegebied. 
Grote Zilverreiger 
Gedurende de gehele periode waren verschillende Grote Zilverreigers 
aanwezig. Op de slaapplaats Schiereiland in het Alkmaardermeer - 
Akesloot - Hempolder werden de volgende aantallen geteld 
4 feb. ? slaapplaats Akersloot - Hempolder [NH] Pascal Stroeken 
18 feb. 24 slaapplaats Akersloot - Hempolder Egbert van  
13 mrt. 15 slaapplaats Alkmaar - Alkmaardermeer Egbert van Diepen  
Ooievaar  
9 mrt. 2 opvliegend Castricum - Castricummerpolder Eva Knijnsberg  
17 mrt. 2 foeragerend A9 - Limmen Dick Dekker Ongeringd 
17 mrt. 1 ter plaatse A9 - Limmen Eelco W.F. Brandenburg  
Lepelaar  
1ste waarneming 14 feb. 1 rustend Castricum (gemeente) Frank Blaauboer  
Kleine Zwaan  
1 jan. 2 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Lonnie Bregman  
12 jan. 2 -> Z Bergen (NH) (gemeente) Sander Schagen 
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5 jan. 4 NHD-Infiltratiegebied Luc Knijnsberg 
16 jan. 7 t/m 25 jan 7 ter plaatse NHD-Hoefijzermeer 
1 feb. 3 foeragerend Heiloo - Vennewaterspolder CS Roselaar  
9 feb. t/m 25 feb enkele ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder  
1 mrt. 59 -> NO NHD-Zweefvliegveld Guido Keijl Hoog vanuit zee.  
3 mrt. 52 -> NO NHD-Zweefvliegveld Ruud Altenburg, 40->NO NHD-De 
Hoge Toren en 10 -> N Strand Jos Vroege  
3 mrt. 70 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Jos Vroege Landden 
op zee en vlogen verder in NO richting 
3 mrt. 90 -> NO Castricum - Strand / Noordzee Jos Vroege  
3 mrt. 120 -> NO Castricum - Strand / Noordzee Jos Vroege  
3 mrt. 54 -> O NHD-Terrein Castricum Hans Schekkerman  
3 mrt. 69 -> NO Noordzee Ruud Altenburg 11.15-12.40 u. 
Wilde Zwaan 
Van jan t/m half maart verschillende vogels in het NHD-Infiltratiegebied 
hoogste aantal 45 vogels 
Kleine Rietgans  
13 jan. 3 tp Heemskerker Noordbroekpolder L. Bregman, R. Altenburg  
25 jan. 4 -> Z Castricum - Plasjes N203 Mark Res 
9 feb. 200 -> N Bergen (NH) (gemeente) Jacos Jes  
Grauwe Gans  
4 jan. 1 (kleur)ring-dragend NHD-Infil. L. Bregman geringd 2009, De Nek. 
Brandgans  
4 mrt. 500 foeragerend Castricum - Plasjes N203 Peter van Renen  
Mandarijneend  
14 jan. 2 ter plaatse NHD-Karpervijver  
20 jan. 2 ter plaatse NHD-Karpervijver Natasja Nachbar  
16 feb. 2 ter plaatse NHD-Karpervijver Jacos Jes paartje.  
Krakeend  
21 jan. 155 tp Velsen-Noord – Wijkeroogpark/Industrieterrein F. Hopman  
Wintertaling  
13 feb. 103 ter plaatse NHD-Hoefijzermeer Arnold Wijker  
Krooneend  
17 mrt. 2 foeragerend Castricum Y. Geldman paartje 
Toppereend 
20 jan. 1 -> NW Bergen (NH) (gemeente) Hans Schekkerman  
IJseend  
25 jan. 1 ter plaatse Noordzee - t.h.v. Noord Holland Rob van Bemmelen  
Grote Zee-eend  
2 jan. 1 -> N Castr. - Strand / Noordzee Lonnie Bregman Met 12 Zwarte. 
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2 jan. 5 overvliegend Castr. - Strand / Noordzee H. Schekkerman 4Z 1N 
6 jan. 3 -> N Castricum a/Zee N. Hopman In groep zwarte zee-eenden 
13 jan. 6 -> Z NHD-Vogelduin Bernd-Jan Bulsink   
4 feb. 4 -> N Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
3 mrt. 5 -> N Castricum - Strand / Noordzee J. Vroege In een grote groep 
Zwarte Zee-eenden 
Grote Zaagbek  
1 jan. 11 ter plaatse NHD-Karpervijver Hans Schekkerman  
2 jan. 26 ter plaatse NHD-Hoefijzermeer Lonnie Bregman Groot aantal! 
3 jan. 41 tp NHD-Hoefijzermeer Jos Vroege 15 mannen, 26 vrouwen 
4 jan. 40 ter plaatse NHD-Hoefijzermeer Lonnie Bregman  
13 feb. 22 ter plaatse NHD-Infiltratiegebied Bob van Duin Hoefijzermeertje 
bevroren in kanaal 17 vr. en 5 man 
Rode Wouw  
11 feb. 1 -> Z NHD-Zuidernollen Luc Knijnsberg 
25 mrt. 1 overvliegend NHD-De Krim Luc Knijnsberg “Mooi in de wind 
hangend, de 2de voor 2013” 
Zeearend  
13 jan. 2 ter plaatse Akersloot - Hempolder Egbert van Diepen Twee 
gezien. Eén vloog vanuit de Westwouderpolder de Hempolder in. Het 
andere exemplaar zat al in de Hempolder. 
26 feb. 1 ter plaatse NHD-De Hoge Toren meerdere waarnemers  
Blauwe Kiekendief 
39 waarnemingen werden geregistreerd vanaf 22 jan. t/m eind maart. Deze 
waren verspreid over het werkgebied. Op 10 en 17 feb. werden 2 Blauwe 
Kiekendieven gemeld in de Sammerpolder – Heiloo  
Ruigpootbuizerd  
21 feb. 1 ter plaatse NHD-Westerduinen Dick Groenendijk  
Smelleken 
20 jan. 1 jagend NHD-Vogelwater Luc Knijnsberg 
15 feb. 1 ter plaatse Heiloo - Sammerpolder Mart van Zweeden  
Slechtvalk  
37 meldingen en op 2 mrt. 2 tp Akersloot - Hempolder Hans Schekkerman. 
2013 Jaar van de Patrijs (SOVON) 
8 jan. 6 ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder Luc Knijnsberg 
25 jan. 11 foeragerend Heiloo - Vennewaterspolder Ruud Altenburg  
26 jan. 4 ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder Lonnie Bregman  
29 jan. 6 ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder Pim Julsing  
10 feb. 2 ter plaatse Castricum Peter Zwitser roepende vogels op 
volkstuinencomplex achter J.P.Thijsse College. 
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19 feb. 5 foeragerend Castricum (gemeente) Ruud Costers  
23 feb. 2 ter plaatse Castricum (gemeente) Erwin van Saane  
28 feb. 5 ter plaatse Castricum (gemeente) Peter van Renen  
2 mrt. 2 ter plaatse Castricum (gemeente) Hans Schekkerman  
4 mrt. 2 ter plaatse Castricum (gemeente) Peter Mol  
9 mrt. 2 ter plaatse Castricum (gemeente) Theo Admiraal  
9 mrt. 2 ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder Theo Admiraal 
 

 
  
Kraanvogels                                                                        Foto: Hans Schekkerman 

 
Kraanvogel 
10 mrt. 7 -> NO NHD-Terrein Bakkum Hans Schekkerman even later bij 
NHD-Terrein Egmond  Eric Menkveld  
Kluut  
1ste melding 20 feb. 1 tp Castricum - De Groote Ven Dick Groenendijk 
Kleine Plevier  
1ste melding 6 mrt. 1 tp Heemskerk - Waterberging Noorderveld W. Olbers  
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Kanoet  
13 jan. 3 -> N Castricum aan Zee Nico Hopman  
19 jan. 1 -> Z Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman  
10 mrt. 181 -> N Castricum - Strand / Noordzee H. Schekkerman in 2 uur 
Kemphaan 
15 jan. 1 overvliegend Castricum - Plasjes N203 Dick Groenendijk  
19 jan. 6 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
4 mrt. 7 overvliegend Castricum (gemeente) CS Roselaar 5 man, 2 vrouw 
4 mrt. 2 pleisterend Castricum - De Groote Ven Rienk Slings  
9 mrt. 1 -> N Castricum - Strand / Noordzee Jan van der Steeg  
21 mrt. 2 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman  
23 mrt. 1 -> O Castricum aan Zee Ruud Altenburg  
23 mrt. 15 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman Tussen 
7:30 en 9:30. Vorstvlucht, een paar dagen na het eerste kievitsei! In zelfde 
tijd ook 593 Kieviten, 102 Tureluurs, 40 Goudplevieren, 144 Bonte 
Strandlopers, 15 Watersnippen en 28 Wulpen naar Z. 
24 mrt. 3 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Rienk Slings 
25 mrt. 6 foeragerend Heemskerker Noordbroekpolder Carel de Vink  
Bokje  
4 jan. 1 ter plaatse NHD-Terrein Castricum Rienk Slings  
13 jan. 1 ter plaatse NHD-Leenscheuterwei Hans Kuperus  
17 jan. 2 ter plaatse Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal  
19 jan. 1 opvliegend Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
19 jan. 1 opvliegend Heiloo - Sammerpolder Sander Schagen  
19 jan. 1 opvliegend Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. C. Oldenburg 
Vanuit een sloot. 
20 jan. 1 ter plaatse NHD-Westerberg Hubert Kivit  
22 jan. 4 ter plaatse Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. C. Oldenburg  
25 jan. 1 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
26 jan. 1 ter plaatse Castricum Hans Schekkerman  
26 jan. 1 ter plaatse Limmen Theo Admiraal  
26 jan. 1 ter plaatse Heiloo - Vennewaterspolder Lonnie Bregman  
26 jan. 2 ter plaatse NHD-Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
26 jan. 1 ter plaatse Bergen (NH) (gemeente) Kees Olsthoorn  
26 jan. 1 ter plaatse Limmen Maurice Tijm  
29 jan. 1 opvliegend Heiloo - Vennewaterspolder Pim Julsing  
17 feb. 1 ter plaatse NHD-Zweefvliegveld Hans Schekkerman 
Houtsnip 
56 meldingen van opvliegende of vliegende vogels  
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Grutto 
8 mrt. 260 tp Castricum - De Groote Ven Cees de Vries Nieuwe aankomst. 
8 mrt. 170 ter plaatse Castricum - Plasjes N203 Rienk Slings  
17 mrt. 163 slaapplaats Castricum - Plasjes N203 Hans Schekkerman  
18 mrt. 325 tp Castricum - De Groote Ven C. de Vries IJslandse Grutto  
5 mrt. 3 tp Castricum - De Groote Ven C. de Vries In groep van 43. 3 als 
IJslanders herkenbaar 
16 mrt. 1 foeragerend Heemskerk - Waterberging Noorderveld L. Bregman  
21 mrt. 6 tp Heemskerk - Waterberging Noorderveld Hans Schekkerman  
21 mrt. 1 ter plaatse Heemskerk - Waterberging Noorderveld Rienk Slings  
Rosse Grutto  
9 mrt. 3 -> N Castricum - Strand / Noordzee Jan van der Steeg  
10 mrt. 17 -> N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman in 2 uur 
23 mrt. 1 -> N Castricum aan Zee Ruud Altenburg  
Zwarte Ruiter  
22 mrt. 1 foeragerend Castricum (gemeente) CS Roselaar  
23 mrt. 1 ter plaatse Castricum (gemeente) Theo Admiraal  
Witgat  
17 jan. 1 ter plaatse Egmond-Binnen - Broekakkers Dick Groenendijk  
21 jan. 1 ter plaatse NHD-Hoefijzermeer Luc Knijnsberg 
21 jan. 1 ter plaatse Egmond-Binnen Luc Knijnsberg 
23 jan. 1 ter plaatse Castricum Hans Schekkerman  
23 jan. 1 ter plaatse NHD-Leenscheuterwei Hans Schekkerman  
23 jan. 1 overvliegend Egmond-Binnen - Broekakkers Arnold Wijker  
26 jan. 1 ter plaatse NHD-Leenscheuterwei Dick Groenendijk  
2 feb. 1 ter plaatse NHD-Terrein Bakkum Hans Schekkerman 
4 feb. 1 ter plaatse NHD-Terrein Bakkum Willem Olbers  
12 feb. 1 ter plaatse Egmond-Binnen - Broekakkers Luc Knijnsberg 
Grote Jager  
26 jan. 1 -> N IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Harm Schoten  
3 feb. 1 -> N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
4 feb. 2 overvliegend Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
9 feb. 1 ter plaatse IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) Paul Tak  
Dwergmeeuw  
2 jan. 3 -> Z Castricum - Strand / Noordzee L. Bregman, H. Schekkerman  
7 jan. 2 tp IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) L. Bregman  
31 jan. 1 -> W IJmuiden - Noordpier Lonnie Bregman  
31 jan. 1 foeragerend Castricum - Strand / Noordzee Arend de Jong  
17 mrt. 3 -> Z Castricum - Strand / Noordzee R. Altenburg,  L. Bregman  
23 mrt. 4 ter plaatse IJmuiden - Zuidpier Dick Groenendijk  
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Kokmeeuw  
15 mrt. 1 (kleur)ringdragend Castricum Leo Heemskerk De bekende Finse 
Dame 
Stormmeeuw  
23 feb. 1 (kleur)ringdragend Heemskerk Ruud Altenburg Bekende over-
winteraar uit Estland 
1 mrt. 1 tp Heemsk. – Waterb. Noorderveld L. Bregman Duitse ring AAR8  
Britse Kleine Mantelmeeuw  
26 jan. 1 overvliegend NHD-Zuidernollen Arnold Wijker  
Hybride Kleine Mantelmeeuw x Zilvermeeuw  
2 jan. 1 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Ruud Altenburg  
19 jan. 1 ter plaatse Heemskerk Ruud Altenburg  
9 feb. 1 ter plaatse NHD-Terrein Castricum Ruud Altenburg  
23 feb.  ter plaatse Heemskerk Hans Schekkerman Twee hybriden op 
dezelfde vijver.  
24 feb. 1 ter plaatse Heemskerk Lonnie Bregman  
Geelpootmeeuw  
25 jan. 1 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Rob van Bemmelen  
25 mrt. 1 overvliegend Heemskerk Carel de Vink rondvliegend met 2 kl. 
mantels 
Pontische Meeuw  
6 jan. 1 ter plaatse Wijk aan Zee - duinen en strand t.h.v. Reyndersweg 
Ruud Altenburg  
25 jan. 1 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Rob van Bemmelen  
25 jan. 2 ter plaatse Egmond aan Zee Sietse Kleinjan  
26 jan. 1 -> Z NHD-Leenscheuterwei Dick Groenendijk  
6 feb. 1 foeragerend Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
9 feb. 1 ter plaatse NHD-Terrein Castricum Ruud Altenburg  
16 mrt. 1 tp NHD-Terrein Castricum Lonnie Bregman, Niels Hogeweg  
Grote Burgemeester  
10 feb. 1 overvliegend IJmuiden - Noordpier vele waarnemers 
13 feb. 1 ter plaatse IJmuiden – Noordpier 
17 feb. 1 ter plaatse IJmuiden - Noordpier Ruud Altenburg 
23 feb. 1 ter plaatse IJmuiden - Noordpier Guido Keijl  
Kleine Burgemeester  
14 jan. 1 ter plaatse Castricum Mark Res Zit op het ijs van de Henri Dunant 
singel en laat zich prachtig bekijken. 
16 jan. 1 ter plaatse Castricum Mark Res Wederik vijver 
De Kleine Burgemeester verbleef hierna vanaf 29 jan langdurig in Heiloo 
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2 feb. 1 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman Scherp 
opgepikt door Guido! 
 

 
 

Kleine Burgemeester                                                                 Foto: Cock Reijnders 

 
Grote Stern  
10 mrt. 1 -> N Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
16 mrt. 1 -> N Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
17 mrt. 2 -> N Castricum - Strand / Noordzee Ruud Altenburg  
Zeekoet  
13 jan. 4 -> N Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
18 jan. 3 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Albert Vliegenthart  
3 feb. 1 ter plaatse Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
4 feb. 2 -> N Castricum - Strand / Noordzee Lonnie Bregman  
Alk  
14 mrt. 4 -> Z Castricum - Strand / Noordzee Hans Schekkerman  
Halsbandparkiet 
3 feb. 2 ter plaatse Heemskerk - Landgoed Marquette Edwin Kerssens  
16 feb. 1 ter plaatse Heemskerk Joost Heeremans  
23 feb. 1 ter plaatse Heemskerk Ruud Altenburg, Hans Schekkerman  



De Winterkoning 48 (3) 23 

5 mrt. 2 ter plaatse Beverwijk Evelien Cornelissen  
5 mrt. 1 roepend Heemskerk (gemeente) José M.R. Bakker  
15 mrt. 2 ter plaatse Beverwijk Klaas van den Berg  
17 mrt. 1 ter plaatse Heemskerk Edwin Kerssens  
Kerkuil  
5 jan. 1 ter plaatse Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. Piet Admiraal  
Bosuil 
Opvallend weinig meldingen van roepende vogels.  Door het koude weer 
roepen ze minder. 
Ransuil  
22 jan. 1 -> W NHD-Terrein Bakkum Luc Knijnsberg 
22 jan. 1 ter plaatse Castricum - Castricummerpolder Marian van leeuwen 
17 feb. 1 overvliegend Castricum Hans Schekkerman Op geluid. 
IJsvogel  
3 jan. 1 foeragerend Egmond-Binnen Cees Baart Natuurterrein met 
bloemenweide en uitgegraven poelen 
19 jan. 1 ter plaatse Bergen (NH) (gemeente) Sander Schagen 
19 jan. 1 tp Velsen-Noord - Wijkeroogpark en Industrieterrein F. Hopman  
10 feb. 1 ter plaatse Beverwijk - Zeestraat Bart Numan  
23 feb. 1 overvliegend Heemskerk Ruud Altenburg en Hans Schekkerman 
'Pestte Pestvogels op!' 
Waterpieper  
26 jan. 1 ter plaatse NHD-Terrein Heemskerk Dick Groenendijk  
5 mrt. 2 -> N NHD-Zuidernollen Luc Knijnsberg 
21 mrt. 1 ter plaatse Heemskerker Noordbroekpolder Hans Schekkerman 
Kwam uit weiland bij Marquette 
6 mrt. 2 -> N NHD-Infiltratiegebied Arnold Wijker  
Rouwkwikstaart  
19 mrt. 1 foeragerend NHD-De Krim Luc Knijnsberg tezamen met 2 
gewone Witte Kwikstaarten 
21 mrt. 2 foeragerend NHD-Terrein Heemskerk Hans Schekkerman Met 3 
Witte Kwikstaarten 
Pestvogel  
3 jan. 3 ter plaatse IJmuiden - Havens & Sluizen Danny Katerbarg  
21 jan. 1 -> Z NHD-Terrein Castricum TS v/d Meer in groep Spreeuwen 
20 feb. 3 ter plaatse Heemskerk Edwin Kerssens  
21 feb. t/m 4 mrt. 3 ter plaatse Heemskerk ontdekt door Edwin Kerssens  
Koperwiek  
16 mrt. 80 ter plaatse NHD-Papenberg Hans Schekkerman Grote groep 
subzingend bovenin boomtoppen. Klonk op afstand nogal sijzerig. 
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Vuurgoudhaan  
3 jan. 1 foeragerend NHD-Zuidhoek / Berenweide Piet Admiraal  
3 feb. 1 ter plaatse Castricum Hans Schekkerman  
10 feb. 1 ter plaatse NHD-Geversduin Ies Goedbloed  
15 mrt. 1 ter plaatse Beverwijk Klaas van den Berg  
Baardman  
14 jan. 1 roepend Uitgeest - Dorregeesterpolder Renie van der Werf  
25 jan. 1 foeragerend Uitgeest - Dorregeesterpolder Renie van der Werf  
19 feb. 2 ter plaatse Heemskerk Bert Rodenburg  
Witkoppige Staartmees  
1 mrt. 1 ter plaatse NHD-De Hoge Toren Guido Keijl Leek uitstekende 
witkop, maar onderdelen misschien net een tikje te roze en tertialranden 
smal witgezoomd. Samen met 5 'gewone' Staartmezen. 
Boomklever  
33 waarnemingen. Deze soort is erg toegenomen de laatste jaren. 
Klapekster  
17 jan. 1 ter plaatse Castricum - Zeeweg Rob Koelman  
21 jan. 1 ter plaatse NHD-Vogelduin Véronique van Meurs Zat in top van 
een meidoornstruik 
22 jan. 1 tp NHD-Vogelduin Ria Schurer-Winnubst meerdere waarnemers. 
22 jan. 1 ter plaatse NHD-Vogelduin Marian van Leeuwen, Arend de Jong  
9 feb. 1 ter plaatse Castricum - Zeeweg Ria Schurer-Winnubst  
11 feb. 1 ter plaatse NHD-Vogelwater Bob van Duin zittend in boompje 
13 feb. 1 ter plaatse NHD-Vogelduin Dick Groenendijk,  Luc Knijnsberg 
18 feb. 1 ter plaatse NHD-Vogelduin Mark Res, Gerjan Zwaan  
21 feb. 1 ter plaatse NHD-De Hoge Toren Natasja Nachbar  
27 feb. 1 ter plaatse NHD-Vogelwater Luc Knijnsberg 
5 mrt. 1 ter plaatse NHD-Vogelwater Ria Schurer-Winnubst  
Grote Barmsijs  
12 feb. 5 foeragerend Egmond-Binnen - Broekakkers Richard Witte  
Sneeuwgors 
10 feb. 1 overvliegend NHD-Hazenduin Guido Keijl  
21 feb. 1 roepend NHD-Westerduinen Dick Groenendijk  
Geelgors  
25 jan. 10 tp Egmond-Binnen - Broekakkers Ruud Altenburg “minimaal 10” 
7 feb. 10 foeragerend Heiloo - Sammerpolder Cees Baart  
7 feb. 8 ter plaatse Egmond-Binnen - Broekakkers Rutger Rotscheid  
10 feb. 10 ter plaatse Egmond-Binnen - Broekakkers Marcel Laan  
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LEZINGEN & EXCURSIES  –  3de kwartaal 2013 
 

 Commissie Lezingen & Excursies 

 

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

 

‘Ergens in periode mei t/m aug’: ‘Nachtzwaluwenexcursie’ 

‘Ergens in augustus’, in de late namiddag: excursie ‘Ondergelopen 
Bollenveldjes’, met hopelijk Lachsterns.  

Bovenstaande ad-hoc excursies vinden plaats als de weersomstandig-
heden gunstig zijn, en worden aangekondigd via de VWG-emailkring. 

Za 24 aug: Dagexcursie Wieringen en Wieringermeer. 
Excursieleider: Hans Stapersma. 
Vertrek voor station Castricum om 06.00 uur tot ca 17.00 uur. 

Za 14 sept: Ochtendexcursie Diemerpark (voormalige Diemerzee-
dijk) en Vijfhoek. 
Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek voor station Castricum: 08.00 uur tot ca 13.00 uur. 

4 t/m 6 okt: Weekendexcursie Texel. 
Deze excursie is volgeboekt en de deelnemers krijgen t.z.t. bericht. 

Zo 20 okt: Ochtendexc. ‘Vogeltrek’ Noordhollands Duinreservaat 
Excursieleider: Huub Huneker of Hans Kuperus. 
Vertrek: 07.00 uur vanaf strandplateau aan het einde Zeeweg Bakkum. 
Let op: gaat alléén door bij gunstige weersomstandigheden. Wel/niet 
doorgaan wordt bekend gemaakt op de voorafgaande avond via de 
emailkring. U kunt die avond ook bellen (tussen 19.00 en 20.00 uur) met 
Hans Kuperus (0251-657810) of Huub Huneker (0251-206303). 

Za 2 nov: Ochtendexc. ‘Vogeltrek’ Noordhollands Duinreservaat 
Excursieleider: Hans Kuperus of Huub Huneker. 
Vertrek: 08.00 uur (let op: wintertijd) vanaf strandplateau aan het einde 
van de Zeeweg Bakkum. 
Bijzonderheden m.b.t. wel/niet doorgaan: zie 20 okt. 
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 

Di 19 nov: Algemene ledenvergadering; 20.00 uur, Toonbeeld, 
Castricum (let op: nieuwe locatie !!! Nadere informatie 
in de volgende Winterkoning) 

Zo 10 nov:  Dagexcursie Noordwest Friesland  

Za 23 nov: Dagexcursie Arkemheense Polder, Nuldernauw en het 
Zeewolderwold 

Za 30 nov:  Namiddaglezing in bezoekerscentrum de Hoep. 

Zo 8 dec: Ochtendfietsexcursie in het Noordhollands 
Duinreservaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen Ledenbestand 

 

Het volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 

 
Dhr. D. de Haan Van Maerlantlaan 21 1985 HK  Driehuis 
 
Mw. I. Mikkers        Cieweg 56                   1902 AB Castricum 
 
Dhr. R. Visser        Mient 71                       1901 AC Castricum 
 
Mw. J. Bakker        Muurpeper 17               1964 PR Heemskerk 
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De Dutch Bird Fair …, het grootste natuurfestival van Nederland! 
(ingekomen mededeling) 
 
 
Het gaat in 2013 weer gebeuren: op 24 en 25 augustus wordt de 2e editie 
van de Dutch Bird Fair georganiseerd. Natuurlijk weer in de Oostvaarders-
plassen bij Lelystad! Staatsbosbeheer, CameraNU.nl, Vogelbescherming 
Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Fogol, de bekende kijker- 
en telescoopfabrikanten Zeiss en Swarovski, Vogel- en Natuurwacht Zuid-
Flevoland en Citymarketing Lelystad slaan de handen weer ineen om er 
ook in 2013 een prachtige belevenis van te maken voor iedereen die van 
vogels, natuur en fotografie houdt én een fantastisch dagje uit met het 
gezin wil beleven. En is er veel te doen? Er is zelfs héél veel te doen! 
 
De Dutch Bird Fair 
Wat is de Dutch Bird Fair? Het grootste natuurevenement van Nederland, 
met meer dan 100 stands waar bedrijven, instanties, verenigingen, natuur-
beschermers en goede doelen zichzelf presenteren. Er zijn 3 tenten waar 
de hele dag door presentaties, lezingen en workshops worden verzorgd, 
en er zijn tientallen wandelexcursies de Oostvaardersplassen in. Kortom..., 
natuurbeleving in de meest brede zin van het woord! 
 
Wat is er allemaal te beleven? 
Natuurbeleving in de meest brede zin is een breed begrip, maar er zijn in 
die breedte enorm veel leerzame dingen te beluisteren, te bekijken maar 
vooral te doen en te genieten.  
 

• Heel veel instanties, verenigingen, natuurbeschermers en goede 
doelen. 

• 3 tenten met de hele dag door presentaties, lezingen en workshops. 

• Elke dag meer dan 20 excursies de Oostvaardersplassen in, onder 
begeleiding van bevlogen gidsen. 

• Uitgebreide keus in heerlijk eten en drinken. 

• Meer dan 100 tentjes en marktkramen met de meest uiteenlopende 
producten voor het volop beleven van de natuur, zoals foto-apparatuur, 
video-apparatuur, verrekijkers en telescopen. 

• Enorme kortingen op heel veel apparatuur. 
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Voor de kids 
Heeft u kinderen? Neem ze vooral mee. Kinderen tot 12 jaar mogen hele-
maal gratis het festivalterrein op, en er worden enórm veel leuke en leer-
zame activiteiten voor ze georganiseerd. Denk aan een klimtoren van 9 
meter hoog, speurtochten, uilenballen uitpluizen, pootafdrukken maken 
van gips, schminken, foto-excursies, zelf buttons maken, kleurplaten 
kleuren, waterdiertje in een heuse poel zoeken en bekijken en op zoek 
gaan naar vlinders, rupsen en natuurlijk vogels! 
 
Voor de vogelaar 
Vogelaars kunnen zich dit weekend hun hart ophalen. Lezingen over 
vogels en hun habitat, de ontwikkeling én achteruitgang van vogelsoorten, 
vogelreizen, goede doelen, onderzoek, het ringen van vogels tijdens 
excursies en álles over het fotograferen van vogels; de Dutch Bird Fair is 
dé plek voor vogelminnend Nederland. 
 
Waar vindt de Dutch Bird Fair plaats? 
De Oostvaardersplassen, het uitgestrekte natuurgebied tussen Lelystad en 
Almere, gunt een blik op het verleden. Heel Nederland zag er duizenden 
jaren geleden uit zoals de Oostvaardersplassen er tegenwoordig uitzien. 
Dit natuurgebied is niet alleen uniek binnen Nederland, maar zelfs binnen 
Europa. Ganzen, lepelaars en aalscholvers weten het gebied te vinden, 
net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de Zeearend, 
die sinds de middeleeuwen niet meer in ons land nestelde, broedt sinds 
enkele jaren weer in de Oostvaardersplassen. 
 
Valt er verder nog iets te weten over de Dutch Bird Fair? 
Jazeker! Het adres van de Dutch Bird Fair is Kitsweg 1, 8218 AA in 
Lelystad, wat handig is voor uw navigatiesysteem. Het parkeren gebeurt 
echter op speciale parkeerplaatsen langs de A6, die te bereiken zijn door 
op de A6 afslag 10 te nemen. Het staat duidelijk aangegeven hoe u moet 
rijden. Vanaf deze parkeerplaatsen wordt u voor het speciale tarief van 
slechts € 1,- per persoon met pendelbussen naar het festivalterrein 
vervoerd, een rit van zo'n 9 kilometer. De entree van het festival is € 10,- 
per persoon, en kinderen tot en met een leeftijd van 12 jaar mogen gratis 
het festivalterrein op.  
 
Heeft u nog vragen over de Dutch Bird Fair? Kijk op www.dutchbirdfair.nl 
of mail naar info@dutchbirdfair.nl! 

http://www.dutchbirdfair.nl/
mailto:info@dutchbirdfair.nl

