2013/2014
Hans Stapersma
Onze Vogelwerkgroep bestond in 2013 55 jaar, een heugelijk feit dat we
op bescheiden manier gevierd hebben tijdens onze Algemene Ledenvergadering van april. Wat we ook gevierd hebben is het eerste broedgeval
van de ijsvogel in ons werkgebied sinds de oprichting van de gelijknamige
werkgroep. Wat hebben die mannen een werk verzet de afgelopen jaren,
en wat een tegenslag hebben ze gehad in de vorm van een drietal achtereenvolgende strenge winters ! Hulde voor zoveel doorzettingsvermogen !
Hulde ook voor de inspanningen van de werkgroep jongeren, tot voor kort
onder de gedegen en bezielende leiding van onze scheidende secretaris
Henk van der Leest, die inmiddels zo’n twintig jeugdleden hebben opgeleverd ! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst gaat het gezegde en dat
geldt nu dus ook voor de Vogelwerkgroep. Cees Baart heeft inmiddels de
fakkel van Henk overgenomen en gaat langs dezelfde lijnen verder met het
enthousiasmeren van jonge toekomstige vogelaars. Die zullen we hard
nodig hebben in de toekomst voor ons onderzoek, onze vinkenbaan, voor
onze beschermingsactiviteiten, kortom voor alles wat we doen en waar we
voor staan in de Vogelwerkgroep. We hebben voor het eerst in ons
bestaan de gang naar de rechter gemaakt omdat we ons ernstig zorgen
maken over de potentiële negatieve effecten van de door gemeente en
ondernemers gewenste ontwikkelingen op strand en strandplateau
Castricum op het er net naast gelegen Natura 2000 gebied, het NoordHollands Duinreservaat. We hebben weliswaar de eerste zaak gewonnen
maar slechts op procedurele gronden; de echte test komt op 19 december
bij de Raad van State waar we het nieuwe bestemmingsplan strand zullen
aanvechten. Onze leden zijn er ook recent mee accoord gegaan dat we
ons zullen verzetten tegen hoog/hotel-bouw op het strandplateau in weerwil van de mogelijk hoge kosten. Omdat we in ons beschermingswerk wel
erg vaak pas in de formele procedure fase in actie kwamen, heeft het
voltallige bestuur op haar verzoek in oktober een indringend gesprek
gehad met het college van B&W van Castricum. We hebben ons daar
gepresenteerd als een serieuze (55-jarige) club, begaan met de natuur in
de gemeente en we hebben een aantal afspraken kunnen maken om in de
toekomst eerder betrokken te worden bij mogelijke ontwikkelingen. We
rekenen erop dat dit meer resultaat oplevert met minder werk aan onze
kant. Desondanks voorzie ik dat we ook in 2014 veel te doen zullen
hebben, maar ik weet dat deze gezonde Vogelwerkgroep dat aan kan ! Ik
wens U namens het hele bestuur een gezond 2014 met veel vogelplezier !
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Vinkenbaanverslag 2012
Richard Reijnders
Door omstandigheden is dit verslag een beetje erg verlaat, waarvoor
excuses ...
Januari
Geen echte vangpogingen gedaan. Uitzondering de laatste dag van de
maand, toen plots koning winter toch weer zijn intrede deed. En meteen
een heel leuk daggie, met o.a. 2 Goudplevieren en 25 Bonte Strand-lopers.
Februari
De volgende dag meteen ook al weer een prachtige vangdag, met weliswaar wat minder Bonte Strandlopers, maar wel een fantastisch mooie
vangst van een Kluut. Die vang je niet vaak. Het winterweer hield nog
lekker aan, en dus op 3 februari opnieuw een fantastische vangdag, met
o.a. 69 (!) Bonte Strandlopers, 3 Watersnippen, 1 Wulp, Kokmeeuw en 41
Stormmeeuwen (waarvan 1 met Belgische ring). Op 4 februari opnieuw
een hele mooie vangdag, met maar liefst 139 vogels, waaronder 7 Wulpen
en een prachtig mooie adulte man Smient. Onder de meeuwen veel
geringde: 2 met HELGOLAND-ring, 2 EIG en 1 NVO met kleurring. De
volgende dag een echte meeuwendag. Onder de 5 Kokmeeuwen, 112
Stormmeeuwen en 3 Zilvermeeuwen 3 geringde: 1 Kokmeeuw met een
HELSINKI-ring, 1 Stormmeeuw ook met HELSINKI-ring en 1 met
MOSKWA-ring. Niet slecht.. Dag daarna juist weer helemaal geen
meeuwen, maar wel toch weer leuke vangsten, o.a. van 5 Wulpen en een
Nijlgans. Dagen daarna een beetje zeuren, maar wel een hele mooie
spectaculaire vangst van een Meerkoet op de 9e. Op de 11e opnieuw een
Meerkoet (die ruim 2 keer zo zwaar was als die van de 9 e (!)), en opnieuw
veel meeuwen: 2 Kokmeeuwen, 93 Stormmeeuwen, 1 Russische
Stormmeeuw en 1 Zilvermeeuw. Daarnaast maar liefst 4 Boomleeuweriken
in één klap (!). Op de 12e enkel meeuwen: 7 Kokmeeuwen en 90 Stormmeeuwen. Van de laatste 4 geringde: 2 van onszelf, 1 met HELGOLANDring en 1 met PARIS-ring. Dag daarna enkel een Knobbelzwaan en een
geringde Ekster. Vervolgens viel de dooi in en was het wel zo’n beetje over
met de vangsten. Gelukkig was het een schrikkeljaar, want 29 februari was
toch en 1 Bontbekplevier.
Maart
Maart draaide het eigenlijk alleen maar om de Bonte Strandlopers (107) en
de Oeverpiepers (11). Eén van de Bonte Strandlopers had een HELSINKI2
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ring. Verder toch ook wel mooie vangsten van o.a. een Houtsnip (eerste
voorjaarsvangst ooit voor VRS Castricum), 3 Bontbekplevieren en 3 Rouwkwikstaarten.

Smient

Foto: Henk Levering

April
Vooral eerste helft van de maand erg koud klote weer met sterk overheersende noordelijke winden. In het voorjaar is dit verre van gunstig, behalve
voor 1 soort: de Beflijster. Die werd dan ook goed gevangen, t/m 5 april
alleen al maar liefst 4 exemplaren. Ook werd een Roodborst met een
Deense ring gevangen, ook altijd leuk natuurlijk. Zaterdag de 7e weer heel
erg extreem slecht weer: ijskoud en een krachtige tot harde noordenwind.
Na 2 rondjes met helemaal niets (echt helemaal niets) besloot ik om maar
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voortijdig te gaan sluiten. En toen plots zag ik bij de Abelennetten 2
Beflijsters zitten. Er draaide daar ook geluid daarvan. Ik sloop de hut
binnen, en keek stiekem even door de achterdeur (Beflijsters zijn extreem
schuw). Ik zag er nog maar 1 helaas, maar zag tot mijn grote verrukking
die ook vrijwel meteen recht naar beneden duiken, precies naar waar ook
onze netten staan. Dit was echt heel erg spannend. Zou die andere dat
ook gedaan hebben misschien en zouden er heel heel misschien nu 2 in
het net hangen misschien? Dat zou toch wel een godsgeschenk zijn met
zulk weer. Ik besloot te gaan kijken. Aldaar aangekomen trof ik tot mijn
grote verbazing en verrukking maar liefst 4 Beflijsters in het net! Nog
enkele vlogen er weg. Alle 4 uit het net gehaald en terug ermee naar de
hut. Eenmaal daar aangekomen snel zakken opgehangen, en gauw even
voren kijken. En daar zat nog 1 Bef in het hout, en ook al zelfs 1 op de
Druip gewoon (!). Voordat ik in staat was een verantwoorde beslissing te
kunnen nemen dook die uit het hout ook op de Druip en trok ik het net
dicht. Nog 2 Beflijsters erbij (!). Nu 6 Beflijsters in de hut dus, maar ook
echt wel tijd nu om te gaan sluiten. En ja hoor, in de Noord hing er gewoon
nog eentje!! Dus toen ik terug kwam van sluiten had ik gewoon 7 Beflijsters
in de hut !!! Fabuleus gewoon! Voor de dagvangst zie ook:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20120407
Ik bedoel maar even te vragen: ben ik goed of ben ik goed ? Een engelengeduld kan soms echt wel hele hele mooie vruchten afwerpen …. Dat het
allemaal ook heel anders kan, bleek op de 12e. Opnieuw ging ik weer
helemaal voor de Beflijster (zoals het hoort deze tijd van het jaar).
Tientallen Beflijsters in het vanggebied gelokt. Echt ongelooflijk, ze zaten
echt overal. Maar ze wilden niet in de netten, en dus ook nul gevangen.
Ach ja, soms zit het mee, en soms zit het gewoon ongelooflijk tegen. En
dat terwijl het op die bewuste 12e eigenlijk juist heel mooi stil weer was..
Rest van de maand een beetje zeuren, maar wel nog 2 Beflijsters, Zwarte
Kraai en een Kleine Plevier. Nog maar 2 Rosse Grutto’s..
Mei
Eerste dag meteen al een hele mooie, met een Regenwulp, 15 Rosse
Grutto’s (waarvan 1 geringde NVO), 12 Braamsluipers en 2 Tapuiten
(waarvan 1 Groenlandse). Op de 3e opnieuw een hele fantastische dag,
met o.a. 2 Zilverplevieren, 1 Kanoetstrandloper, 14 Rosse Grutto’s (waarvan opnieuw een geringde NVO), een Witgat en een Paapje. Op de 4e
opnieuw een Rosse Grutto NVO, en ook weer 2 Kanoetstrandlopers en 2
4
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Zilverplevieren. Maar helaas, daarna weer een hele lange periode met
vooral en alleen maar krachtige tot harde noordelijke winden. En hele
minimale vangsten dus. Op de 7e nog wel weer een Rosse Grutto NVO.
Een onwaarschijnlijk knappe vangst van een prachtig paartje Krakeenden
op de slag (door ondergetekende) maakte de bittere bonen toch nog een
beetje zoet. Tweede helft van de maand veel beter weer, en dus ook heel
veel leukere vangsten. De 19e bijvoorbeeld een echt mega fantastische
vangdag. De ochtend was al leuk met o.a. 2 Bergeenden, Bontbekplevier
en een Paapje. Maar daarna ook nog eens een hele leuke klap meeuwen:
1 Stormmeeuw, 8 Kleine Mantelmeeuwen, 3 Zilvermeeuwen en 1 Grote
Mantelmeeuw. This is what you get when you don’t gooi brood op het dak,
maar gewoon op het voerplekje op het pad!! Super mega fantastisch
gewoon!!! Ook verdere tweede helft van mei hele leuke vangsten,
waaronder 2 Paapjes, 2 Steenlopers, 11 (!) Kleine Plevieren, 2 Bergeenden, 9 Kwartels, Grote Canadese en Grauwe gans, 6 (!) Grauwe
Vliegenvangers, Appelvink, 2 Oeverlopers, en op laatste dag last but not
least ook nog eens een schitterend mooie volwassen man Roodmus.

Roodmus
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Juni
Niet zo heel veel vangdagen, maar toch wel ook hele leuke vangsten. Vermeldenswaardig o.a. Blauwe Reiger, Kuifmees, Appelvink, Zwarte Kraai, 3
Kleine Plevieren en een Boomleeuwerik. Op de 20e echt een super mooie
vangdag, met maar liefst 130 vogels (veel voor de tijd van het jaar), en ook
veel leuks:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20120620
Volgende dag was het wat minder, mede ook door onderbezetting, maar
wel liefst 22 Witgatten. Mooie afsluiting van de maand was een vangst van
een geringde Koekoek. Naar later bleek eerder dit jaar geringd in de AWduinen. Dat is dus erg leuk..

Tureluur

Foto: Piet Admiraal

Juli
In juli werd er al weer wat regelmatiger gevangen, en zeker ook niet onverdienstelijk. Leuke vangsten o.a. die van Blauwe Reiger, 3 Kuifmezen, 4
Bosruiters, Sperwer, Regenwulp, 3 Snorren, 3 maal Porseleinhoen, Appelvink, Grote Karekiet, Kemphaan, IJsvogel, 2 Zwarte Roodstaarten, en
6
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vooral erg veel Witgatten. Knaller van de maand was de vangst van een
Orpheusspotvogel op de 21e.. Van Nachtegaal (meestal de bulk tweede
helft juli) hele hele magere vangsten. Op 25 juli een Zwarte Ibis recht over
de hut naar zuid.
Augustus
Eerste dag van de maand meteen al een Waterrietzanger. Blijft toch opmerkelijk hoe gepiekt die beesten doorkomen. Zo’n beetje 90% allemaal
eerste 2 weken van augustus. De 2e niet zo’n geweldige vangdag, maar
wel 10 Oeverlopers (waarvan 6 in één slag (!)). Zo kabbelde de maand een
beetje door, met de eerste helft van de maand weliswaar niet zo heel veel,
maar wel leuke vangsten. O.a. 4 Steenlopers, 2 Snorren, 2 Huismussen,
een Kleine Bonte Specht, 3 Draaihalzen, nog 6 Waterrietzangers, 6 Porseleinhoentjes, een Zwarte Ruiter, een Sperwergrasmus, een nog hele late
Kwartel en een IJsvogel.

Kwartel

Foto: Richard Reijnders

Op de 18e een (voor mij althans) wel heel onverwachte en fantastische
vangdag. Marc en Hans waren de gelukkigen die dag. Daar doe ik ze een
beetje mee te kort, want naar wat ik er van heb begrepen waren zij ook
heel scherp op de snede die dag. In totaal 101 vogeltjes, niet echt extreem
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veel dus. Maar wat een soorten: Draaihals, Gele kwikstaart (3), Snor,
Spotvogel, Sperwergrasmus, Ringmus (2), en de echte mega klappers:
Europese Kanarie en Ortolaan (!!). En dit alles op één dag dus ! Eén van
de beste vangdagen op de baan ever ... Volgende dag ook geen slechte
dag met o.a. nog een Sperwergrasmus en een wel heel bijzondere vangst
van een Draaihals met Belgische ring. De 20 e ook niet onaardig met o.a. 2
Bontbekplevieren, Goudplevier, Steenloper en nog 2 Snorren. Dag daarop
weer knallen, met o.a. Steenloper, Draaihals, Kleine Bonte Specht en maar
liefst 6 Bonte Vliegenvangers. Rest van de maand beetje zeuren. Wel werd
nog 1 Sperwergrasmus gevangen en nog 14 (!) Steenlopers.
September
Vrijwel gehele maand heel erg slecht vangweer. Er werd dan ook voor
september-begrippen erg weinig gevangen. Maar toch ook wel weer erg
leuk: 2 Draaihalzen, Waterrietzanger, 4 Sperwergrasmussen, behoorlijk
wat Boerenzwaluwen (w.o. 1 met een Deense ring), Huiszwaluw, en de
klapper van de maand: een Noordse Nachtegaal op de 8e.

Blauwborst

Foto: Luc Knijnsberg
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Op de 18e, met ongelooflijk slecht weer, een wel heel bijzondere en knappe vangst. Piet Veldt en Tim van der Meer stonden aan het roer deze dag.
Waardeloos, niks te vangen, en dus ook maar 29 vogels. Maar toen Tim
een 3e rondje liep zag hij vanaf de Abelen een Grote Pieper boven de hut
hangen. Met zijn mobiel Piet gebeld (die was in de hut). Die zette zo snel
als hij kon geluid aan op de beide slagnetten. Het duurde even, maar uiteindelijk liet de Grote Pieper zich vangen. Wat een geweldige vangst, wat
een expertise, en wat een samenwerking. Ook daarna, ondanks het aanhoudende hele slechte weer, toch nog best wel wat leuke vangsten: nog
een Draaihals en Sperwergrasmus, een Fluiter (die hadden we al heel lang
niet gehad), en maar liefst 10 Bladkoninkjes. Een maand met weinig
vogels, maar wel hele leuke…
Oktober
Deze maand in het algemeen (met de nadruk op “algemeen”) wel een
ietsje beter weertje. Ik heb persoonlijk de gehele maand gemist, vanwege
een hardnekkige slijmbeursontsteking in mijn arm en schouder. Ondanks
dat het een onwaarschijnlijk fantastische maand was, houd ik het dientengevolge een beetje kort. Ik noem gewoon alleen maar even de (hele) leuke
vangsten: 1 Buizerd, 3 Houtsnippen, 1 Groene Specht, 1 Grote Pieper, 2
Siberische Boompiepers (NB), 3 Zwarte Roodstaarten, 2 Beflijsters, 1
Struikrietzanger, 3 Cetti’s Zangers, 1 Sperwergrasmus, 1 Bruine Boszanger, 2 Raddes Boszangers, 25 (!) Bladkoningen, 2 Buidelmezen, 2
Fraters, 6 (!) Dwerggorzen, 4 Sneeuwgorzen en 4 Geelgorzen. Bijzonder
spectaculaire vangdagen waren die van 19 en 20 oktober, de laatste
volgens mederingers in den lande de allerbeste vangdag ever ooit op
welke vangplek in Nederland dan ook:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20121019
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20121020
Ook waren er leuke vangsten van buitenlands geringde vogels: Roodborst
met Deense ring, Zwartkop met London- en 2 met Praha-ring, Koolmees
met Gdansk-ring en Keep met Stavanger-ring. Een beetje beknopt verslag
voor zo een magistrale maand, maar het is niet anders (het zij zo)…
November
In november toch wel echt heel veel echt heel erg slecht weer, waardoor
de mooie echte november vangdagen helaas uitbleven. Op de 3 e wel weer
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een Struikrietzanger, en dat mag dan toch wel weer heel bijzonder
genoemd worden. Op de 4e weer een Houtsnip (4e), toch altijd leuk. Op de
6e zowaar een Pestvogel (!), een Kleine Bonte Specht, een Goudhaan met
een Moskwa-ring en de Struikrietzanger terug. Dat was dus eigenlijk toch
wel een hele goede dag dus. Maar het slechte weer bleef verder aanhouden, met heel veel geen of hele marginale vangsten. Op de 9 e wel
weer opnieuw de Struikrietzanger terug gevangen. Op de 11e een mooie
late vangst van een Grote Pieper (3e voor dit jaar) en zowaar ook nog 3
Fraters onder de slag. Toch niet zo heel verkeerd allemaal dus (ondanks
de wel extreem lage aantallen). Op de 12e 3 Sneeuwgorzen. Op de 13e
weer een Houtsnip (5e) en een Roodborst met Belgische ring. Is toch altijd
wel opvallend dat hoe later in het seizoen hoe relatief meer buitenlands
geringde vogels je gaat vangen. Op de 14e wéér een Houtsnip (6e), nog 2
Pestvogels en een terugvangst van een Cetti’s zanger. Tweede helft van
de maand was het helemaal huilen met de pet op met het weer, maar toch
nog een Houtsnip (7e), nog 2 Pestvogels, nog 2 Sneeuwgorzen, 4 Steenlopers, een nog hele late Bladkoning op de 19e en een nog veel latere
Sperwergrasmus op de 28e.

Pestvogels
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Foto: Tim van der Meer
De Winterkoning 49 (1)

Dagboek Heemskerk 2
Jan Zweeris
Slechtvalk weer in de Dorpstoren.
Dezelfde als de vorige? Het is een vrouwtje net als……… Vogels zijn erg
plaatstrouw. Deze keer werd ze voor het eerst gesignaleerd op 27 september door Berend Wietsma, de verzorger van de begraafplaats. Hij was ook
nauw betrokken bij de vorige waarnemingen. Deze keer vond hij veren en
vogelpoep aan de voet van de toren onder het vlaggenluik. Huub werd gewaarschuwd en concludeerde dat er weer een bekende was om te rusten
en te eten op de oude plek op de rand van het vlaggengat. Hij beklom de
toren, via de binnenladders, en vond op de vlaggenzolder resten van de
schranspartij: veren en restanten van een Kauw, Watersnip en Kievit. Af en
toe werd ze gespot. Merkwaardig genoeg was dit het geval zolang er een
oostenwind waaide. Op 8 oktober draaide de wind naar het westen en …
spoorloos was de Slechtvalk. Toch wil Huub nog een onderzoekje doen in
de toren van de Laurentius kerk. Zouden daar etensresten te vinden zijn?
Vanuit mijn tuin heb ik een goed zicht op die toren. Dus maar eens in de
kijker houden.
Een topper in oktober. Zwarte Ibissen.
Vanaf 8 oktober hebben velen ze gezien in het Noorderveld en omgeving,
foeragerend langs slootkanten en in plasdras gebieden. Er was sprake van
een groep van 13 of 17 vogels, die meer dan een week in ons gebied hebben vertoefd. Helaas heb ik ze zelf gemist. Ik heb een aantal vogelaars gesproken die ze gezien hebben en heb wat informatie geraadpleegd.
Nieuwsgierig blijf ik altijd. Wat deze dwaalgasten hier zochten was wel
duidelijk; insecten en amfibieën en ander eetbaars. Deze Ibissen broeden
in ZO Europa in kolonies in rietvelden en struiken, vaak samen met
reigerachtigen. De Glossy Ibis of beter Plegadis Falcinellus overwintert in
het Middellandse Zeegebied en tropisch Afrika. In Nederland zijn ze meer
dan 120 keer gesignaleerd in de loop der jaren. Dus zo bijzonder is het
nou ook weer niet, of wel ?
Spreeuwen op drift.
Op maandag 21 oktober heb ik de verzamelplek van deze vogels weer
eens geobserveerd, vanuit mijn tuin. Hoge populieren steken boven de
huizen uit en vormen een verzamelplek voor onder andere Kauwen en
Spreeuwen. Al vaak waren er groepen Spreeuwen in de weer, maar ik had
er niet veel aandacht aan besteed. Omstreeks half 6 ’s middags kwamen
vanuit noordelijke en westelijke richting groepjes Spreeuwen aangevlogen.
Soms gevolgd door een eenzame laatkomer. Het gekwetter nam steeds
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meer toe. De nieuwkomers werden verwelkomd. Een heerlijk geluid, dat
Spreeuwenconcert in deze stille vogelgeluidentijd. Om onverklaarbare
redenen vloog een groepje weer terug, alsof ze iets vergeten waren. Toch
keerden ze even later weer terug. In de verte kon ik hun verwarrende
retourvlucht volgen. Een groep Kauwtjes kwam laten merken dat het hun
boom is. Dat bracht de nodige onrust teweeg. Zij claimden hun plek. Een
groep Spreeuwen moest hun biezen pakken en een andere plek zoeken.
Tegen 18.00 uur werd het plotseling stil, alsof de dirigent afgetikt had. Het
concert was geëindigd. De orkestleden waren allemaal tegelijk verdwenen
in zuidelijke richting. De hele voorstelling van deze zilver gespikkelde
kwetteraars had zo’n 3 kwartier geduurd. Opvallend was dat ze zonder
geluid voort te brengen aankwamen en vertrokken.
De Turkse Tortels.
Ze zijn nog steeds in de buurt. Doorzoeken iedere dag hun territorium.
Soms vanaf een hoge uitkijkpost, een schoorsteen of daknok. Af en toe
een kort gekoer om de partner te laten horen waar hij of zij zit. Ook het
rondlopen door de tuin behoort tot het dagelijks ritueel. Er valt altijd wel iets
te smikkelen, al is het maar een kleinigheidje.
Meeuwen
Die zwerven in het rond boven de buurt, hoofdzakelijk Kap/Kokmeeuwen
en een enkele Zilvermeeuw. Ze worden in buurt van oud brood voorzien.
Vandaar dat ze zich maar af en toe laten zien. Soms zit er als een wit
standbeeld een Zilvermeeuw op een schoorsteen te spieden naar ……?
Onbeweeglijk.
Marquette Bos
Op 30 oktober maakten we een wandeling door het landgoed met de
gepensioneerde vogelaars. Mooi weer. Dus genieten. Bij het begin van de
oprijlaan werden we verwelkomd door 2 Boomklevers die zich heel duidelijk lieten horen, maar niet lieten zien. Arend liet ons zien waar het PWN
gaas gespannen had voor boomgaten waar eventueel vleermuizen in
zouden huizen. En wel zodanig bevestigd dat deze zoogdieren er wel uit
konden komen, maar er niet meer in. Waarom? Binnenkort worden deze
oude Beuken geveld. Daar is lang over gebakkeleid. Een grote groep
mensen wilde deze bomen niet laten vervangen door jonge Koningslinden.
Er is anders beslist. Vandaar deze gaasoperatie. Drie jonge Buizerds
zweefden boven het bos in de verte en het aangrenzende weiland. Natuurlijk werden ze gepest door een paar Kraaien. Spel? Instinct? Ook de twee
ouders verschenen op het toneel. Het werd een levendig schouwspel. Aan
12
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de achterkant van het park keken we uit over het Noorderveld. Ver weg
zagen we Brandganzen en natuurlijk ook Grauwe. Dichterbij foerageerde
een klein groepje Koperwieken. Echt herfst. Een tapijt van geel en bruin.
Stilte en rust.

IJsvogel
Jos Vroege
In december 1998 begon een van mijn neefjes uit Edam - op dat moment
10 jaar oud - een tijdschrift: het 'Wouter Weekblad'. Hij vroeg familieleden
en vrienden om zich te abonneren. Daarnaast vroeg hij om bijdragen. Zo'n
bijdrage leverde ik graag: de rubriek 'Vogelnieuws'. In totaal schreef ik voor
het Wouter Weekblad - later omgedoopt in het 'Edams Magazine' - vier
stukjes. Hierin nam ik de lezers mee op excursie naar Texel, naar de
Hondsbossche Zeewering, naar de duinen bij Castricum en naar de
Castricumse Vinkenbaan.
In mijn laatste stukje in deze rubriek vertelde ik dat alle netten op de
Castricumse Vinkenbaan - het door de vogelwerkgroep gerunde ringstation
- een naam hebben. Eén van die netten is genoemd naar de IJsvogel.
"Waarom dat zo is, zal een beetje vogelaar al op zijn eerste ronde langs de
netten duidelijk zijn. Het net staat op een smalle strook land tussen twee
kanalen. Een IJsvogel die in volle vaart van het ene kanaal naar het
andere racet, maakt een goede kans om in ‘IJs’ voor enige tijd te worden
opgehouden" (Vroege, 1999).
Op de Castricumse Vinkenbaan kwam ik voor het eerst in 1998 - het jaar
dat ik van Amsterdam naar Castricum verhuisde. "Bij de eerste post op het
nieuwe adres zat een folder van de Vogelwerkgroep Castricum. De 10jarige zoon van een van mijn beste vrienden had die bij ons in de bus
gedaan" (Vroege, 2013). In de jaren voor de verhuizing had hij mij al vaak
verteld over zijn bezoeken aan de Castricumse Vinkenbaan en over de
vele, bijzondere vogels die daar worden gevangen. Dat wilde ik graag een
keer meemaken!
Mijn eerste bezoek was op 13 september - een ook voor de vinkers
memorabele dag. "'s Ochtends regende het flink en bleven Arnold, Jan en
ondergetekende wat langer in ons bed liggen dan eigenlijk zou moeten. De
enige die redelijk op tijd was (7:00 uur) was Jos Vroege, een nieuw lid, die
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voor de eerste keer op de baan was. Hij had geen sleutel en kon de hut
niet in, maar hij vertelde ons later dat het toen al gonsde van de
steltlopers" (Reijnders, 2008). In totaal werden er die dag 42 steltlopers
gevangen, waaronder 30 Kleine Strandlopers - nog altijd een record. Mijn
tweede bezoek aan de vinkenbaan, op 20 september, was niet minder
memorabel. Die dag haalde Richard een Noordse Nachtegaal uit een van
de mistnetten: een nieuwe baansoort”.
Dat er op de vinkenbaan een IJsvogel werd gevangen, maakte ik voor het
eerst mee op 22 augustus 1999. "Toen hing er één in ‘IJs’, samen met een
Oeverloper." "Ik wist dat een IJsvogel een enorme snavel en een prachtig
gekleurd verenkleed had. Dat zijn poten zo klein waren, had ik mij echter
nooit gerealiseerd. Het meest verbaasd was ik echter over zijn gedrag.
Terwijl hij werd geringd en gemeten, maakte de vogel voortdurend een
draaiende beweging met zijn kop en nek. De Draaihals - een ook in ons
land voorkomende spechtensoort - dankt zijn naam aan dit gedrag. Om
een potentiële agressor af te schrikken, imiteert hij - met succes - de kop
van een slang. Dat ook de IJsvogel deze rol met verve vervult, was voor
mij nieuw" (Vroege, 1999).
"Het laatste bedrijf was niet minder mooi. De IJsvogel was bekeken, gemeten, geringd. Klaar om zijn plek aan het water weer in te nemen; op
zoek naar een vis - voor de schrik. Richard - de vinker die de vogel had
gevangen - stak zijn hand buiten de hut om hem weer los te laten. Hij
legde hem daarbij met de poten omhoog, op zijn vlakke handpalm. Als een
baby’tje bleef de IJsvogel daar nog seconden liggen. Vervolgens draaide
hij zich om en ging er als een bliksemschicht vandoor."

Dankbetuiging
Met dank aan Richard Reijnders voor zijn commentaar op een eerdere
versie van dit stuk en aan Tim van der Meer - destijds de "10-jarige zoon
van een van mijn beste vrienden" die een folder van de vogelwerkgroep bij
ons in de bus deed, inmiddels in het bezit van een ringvergunning en
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IJsvogel, Vinkenbaan Castricum, 12 oktober 2013

Foto: Tim van der Meer1

1

De IJsvogel op deze foto werd afgelopen jaar op de vinkenbaan in Castricum
geringd. Ook deze vogel bleef voor dat hij er vandoor ging, seconden lang als een
baby’tje bij Richard Reijnders op zijn hand liggen. Deze werd gevangen in ÓS’’en
niet in ‘IJs’, en maakte niet de eerder beschreven draaiende beweging met zijn kop
en nek. Dreigen (met vechten) was kennelijk geen optie, zich stil houden
(‘bevriezen’) en vluchten waren dat wel.
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Nachtzwaluwenexcursie, 19-7-2013
Marian van Leeuwen
Nu we zoveel zwoele zomeravonden hebben, was het tijd voor de beloofde
ad-hoc nachtzwaluwenexcursie. Op woensdag 17 juli op de e-mailkring
gezet en vrijdag 19 juli om 21.00 uur verzamelen bij de PWN parkeerplaats
bij Bergen aan Zee. Het werd geen dringen ter plekke: Arend de Jong als
excursieleider en mijn persoontje als deelneemster. En zo kwamen de
twee vouwfietsen in de auto van pas ! Het werd een persoonlijke begeleiding van Arend inclusief fiets ! Het doel was het Groot Ganzenveld aan de
Wilhelminalaan waar deze vogels al jaren voorkomen maar de vraag was
of ze er, na de branden, nog of weer zouden zijn. Volgens meldingen op
waarneming.nl wel. We zetten ons op het aloude bankje om het snorren af
te wachten en te genieten van de stilte en de prachtige zonsondergang.
Deze plek is een van de stilste plekken van Noord Holland. Er kwamen
nog twee jeugdige belangstellenden meegenieten. En ja hoor …….. de
Nachtzwaluwen lieten zich horen, het mysterieuze snorren begon. Eén liet
zich even zien tegen de lucht door omhoog te komen om een insect te
vangen. Verder moesten we het met de geluiden en de zang doen. Het
ratelend snorren in twee versnellingen was goed te horen en ook de roep,
een sonoor KrruIET. We hebben er zeker drie waargenomen. De bijna
volle maan maakte de avondsfeer compleet !
Op de terugweg hebben we nog op de plek bij de grensvlakte geluisterd;
bij aankomst werd er even één gehoord maar verder bleef het stil. Vorig
jaar zijn ze daar goed gezien en gehoord. Tijdens zijn verkenningen, vooraf aan deze excursie, had Arend ze hier ook gehoord en nog een vlakbij de
PWN parkeerplaats bij Bergen aan Zee. Dat brengt de stand van voorkomen op, misschien, drie plekken in dit duingebied.
Voldaan keerden we huiswaarts.

Ochtendexcursie Diemerzeedijk en Vijfhoek, 14-9-2013
Marian van Leeuwen
Zaterdagochtend 14 september zou een grijze zaterdagmorgen worden
met veel regen! Dus hoogstwaarschijnlijk zou de excursie afgelast worden,
daar waren de excursieleider en de commissie het over eens. Ter plekke
om 8 uur bij het station Castricum zou het definitieve oordeel geveld
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worden, mede afhankelijk van de belangstelling! Nou, die was niet groot,
Renie en Marian van de commissie en Bart de excursieleider, daar bleef
het bij. De voorexcursie was onlangs gedaan door Bart, Renie en Huub en
voor de “echte” excursie stonden Bart, Renie en Marian klaar. Maar buienradar gaf de doorslag….het zou rond half negen droog worden! Dat was
goed nieuws en dus gingen we toch op pad en daar hebben we, zoals
vaker is gebeurd, geen spijt van gehad.
Door de regen vertrokken we richting Amsterdam, vlak na de Zeeburger
tunnel de weg af en over de beroemde BH brug naar IJburg. Door de wijk
heen rijdend naar Overdiemen waar we aan de rand van de Vijfhoek onder
een viaduct de auto parkeerden, die stond tenminste droog! En helaas, op
dat moment ging het nog harder regenen ook! Via het thuisfront werd
nogmaals buienradar geraadpleegd en het zou toch droog moeten zijn
waar wij waren?! Nog even geduld oefenen en het werd droog en het bleef
droog tot een kwartier voor afloop maar zover waren we nog niet!
Voorzichtigheidshalve lieten we de telescopen in de auto.
We liepen over de Diemerzeedijk, waar een fietspad langs loopt, richting
Muiden, oostwaarts dus. De dijk loopt langs de zuidkant van de Vijfhoek. In
de struiken, of in het riet of in de bomen of rond- of overvliegend zagen of
hoorden we Tjiftjaf, Pimpelmees (ook een familie), Winterkoning, Roodborst, Koolmees, Staartmees, Boomkruiper, Groenling, Gaai, de Grote
Bonte Specht en de Putter. In een kale boom, redelijk ver weg, zat een
…… Slechtvalk? Oeps, toch terug om de telescopen te halen! En ja, daar
had de vermeende Slechtvalk niet op gewacht dus kon hij niet meegeteld
worden. Bij de koelwateruitlaat van de elektriciteitscentrale bleven we een
tijdje zitten op een verhoogd betonnen platform en keken, onder het genot
van koffie, uit over “Haven Ballast”, een grote inham omringd door riet en
struweel. Aalscholvers, Futen, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kapmeeuw en opeens ….ja..ja… een blauwe flits met een hoge schelle roep,
een IJsvogel, recht op ons af ! Hij ging vervolgens op de rand van de
betonnen rand langs het water zitten, zo mooi! Hij vloog naar de overkant,
ging nog mooier zitten, wat een plaatje en wat een mooie kleuren! En toen
vloog hij, over het water, terug het bos in. Even later liet hij zich nog een
keer goed zien. Dat was de eerste door Bart beloofde vogel! Door
waarneming.nl/excursieplanner te raadplegen had hij ons de IJsvogel, de
Krooneend en de Visarend beloofd. Ziezo, de eerste hadden we binnen.
Een Grote Zilverreiger vloog langs en dook achter de rietkraag, roepende
Witgatten vlogen rond, drie vissende Blauwe reigers stonden her en der
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langs de kant. Zwarte Kraaien alarmeerden, Kapmeeuwen gingen de lucht
in, waarschijnlijk door de Havik die even later laag over het water vloog en
een poosje later dezelfde route nog een keer deed. De roep van de
Rietgors, overvliegende Witte Kwikstaarten, een langs vliegende Houtduif,
veel Boerenzwaluwen die foerageerden boven het water, het roepje van de
Graspieper, rustende Zilvermeeuwen, we vogelden rustig door. We liepen
verder oostwaarts en konden de genoemde Haven beter overzien en ja
hoor: eerst twee Krooneenden en later meerdere, de rode snavel spatte er
soms uit, de tweede beloofde soort! Tussen de Meerkoeten, de Futen,
Kuif- , Wilde- en Krakeenden ontdekten we Tafeleenden en …. twee
Geoorde Futen, een bonus aldus Bart. Een groepje van 10 Smienten vloog
over, die komen alweer terug van hun broedgebied.
We keerden op onze schreden terug omdat we ook het wandelpad in de
Vijfhoek wilden doen. In een kale boom zat een grote groep Spreeuwen,
zo ook in een hoogspanningsmast en opeens riep Bart: ”Kijk, de Visarend”
en ja hoor daar kwam hij of zij aangevlogen, draaide weer van ons af en
verdween langzaam uit het zicht. Dus ook de derde beloofde soort hebben
we gezien, dat was toch prachtig! Het kon niet op en het was nog steeds
droog!! Een volgende roofvogel was een vrouw Bruine Kiekendief die vrij
hoog in de lucht op haar karakteristieke wijze aan het jagen was.
De Vijfhoek is een voorbeeld van wildernisnatuur, verschillende soorten
Wilgen, Harig Wilgenroosje, Moerasmelkdistel en Beekpunge waar Bart
ons op wees. Aan het IJmeer is een lange vogelkijkwand waar we met een
grote groep ruim zouden hebben kunnen staan, daar is over nagedacht!
We volgden het pad maar konden weinig soorten aan onze lijst toevoegen.
Een groep foeragerende Huiszwaluwen, een mooie adulte Dodaars en
twee Knobbelzwanen met twee juvenielen. Misschien een prevelende zang
van een Zwartkop maar het was niet overtuigend genoeg. Ook hier een
Grote Bonte Specht. Bij een bruggetje keken we naar waterplanten zoals
Fonteinkruid, Waterpest en Hoornblad, een groepje “Schrijvertjes”, een
paar Schaatsenrijders en Grondels (visjes). Nu werd de lucht toch wel erg
dreigend dus doorlopen naar de auto wat niet verhinderde dat we daar als
drie verzopen katten aankwamen. Het laatste kwartier van de mooie
excursie waren de wolkensluizen open gezet. We kwamen uit op 41
vogelsoorten waaronder hele mooie! Om kwart over een gingen we
huiswaarts.
Bart, bedankt voor de fijne begeleiding!
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WeekendexcursieTexel, 4-6 oktober 2013

Vrijdag 4 oktober
Femie de Jager
De planning is om 16.30 uur de boot naar Texel te nemen. Omdat ik zondagmorgen vroeg terug moet ivm een volgend feest ga ik alleen naar Den
Helder. Op de promenade wil ik net een slokje koffie nemen als er getoeterd wordt; Hans, Jan van L., Marian en Mischa verwelkomen mij in de
auto van Hans. Het blijkt dat de boot ook om 16.00 uur gaat en met drie
bemande auto’s gaan wij vast over. De vierde auto voegt zich bij ons bij de
Petten, de eerste gezamenlijke vogelstop. Daar begint officieel ons gezamenlijke weekend en dus ook de waarneming/telling. Er wordt gelijk van
alles geroepen wat er wordt waargenomen, maar ik kijk eerst naar de
mooie, scherp begrensde lucht en het landschap, het pittoreske dorpje den
Hoorn met mooie witte kerktoren op de achtergrond. Dan zie ik een groep
Wintertalingen, de kopjes kleuren prachtig bij de roodbruine begroeiing
(aster en zeekraal?). Door de hoogwaterstand zijn er veel vogels, o.a. een
Zwarte Ruiter, drie Steenlopers, twee Wulpen, Tureluurs, Scholeksters,
Smienten, Bergeenden, meer dan 20 Bonte Strandlopers en Grauwe
Ganzen. Verder in het veld zit een Slechtvalk. Twee Goudplevieren spelen
krijgertje. Door het mooie zonlicht achter ons is dit een prachtig schouwspel. Twaalf Watersnippen vliegen gelijk omhoog. Vijf Kneutjes, veel
Graspiepers, Boerenzwaluwen, twintig Puttertjes, Witte Kwikstaarten, een
Buizerd en ong. 100 Goudplevieren zien we vliegen. Ik ben iedere keer
weer stomverbaasd hoe ervaren vogelaars van een stip in de lucht of een
iel geluid direct kunnen zeggen om wat voor vogel het gaat. Zal ik dat ooit
leren??? Ik betwijfel het, maar genieten doe ik des te meer: dit was een
prachtige eerste stop.
Hierna gaan we naar de Mokbaai: ook hier zien we veel door de hoogwaterstand. O.a. Grote en Kleine Mantelmeeuwen naast elkaar (nu kun je
het verschil goed zien), een vrouwtje Bruine Kiek, ca. 27 Lepelaars, Pijlstaarten in eclipskleed, Zilverplevieren, en Kuifeenden. Een Sperwer en
een Keep vliegen over. Sommigen van ons lopen naar de overkant en
zien/horen daar Staartmezen, Merel, Vink, Roodborst en Nijlgans. Op het
laatst een roofvogel: sommigen denken een Smelleken te zien, maar klopt
dit wel? Ineens wordt het koud en vertrekken we naar park Avanti, naast
Utopia, waar we in drie mooie huisjes zullen overnachten. Om 19.30 uur
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wordt er eerst gegeten. Iedereen heeft trek en de “versierde” soep van
Marian smaakt heerlijk. Huub vertelt de plannen voor de volgende dag.
Zaterdagavond is de afsluiting voor mij en overhandig ik de trofee/paraplu
aan Renie die samen met Marian en Huub als excursiecommissie dit
weekend weer zo goed voorbereid hebben. Meer dan verdiend! Zondagmorgen brengt Hans mij vroeg naar de boot. Ik vind jammer dat ik weg
moet, maar meer dan 200 Steenlopertjes verwelkomen mij op de kade in
Den Helder. Omdat ik daar als enige voetganger heel stil sta, gaan ze hun
gang: poetsen, badderen, een stukje verder vliegen en lopend het talud op
naar voet- en fietspad, zelfs tot het bushokje! Een prachtige afsluiting!
Zaterdag 5 oktober
Micha de Heus
Op zaterdag gingen we vroeg uit de veren, op naar de bosjes van Texel
vlak bij de vuurtoren van De Cocksdorp. Een bekende plek voor vogelaars,
liefkozend ‘de Tuintjes’ genoemd. Het is de eerste beschutting die vogels
tegenkomen als ze vanuit het noorden over de zee naar Texel vliegen.
Kans op mooie vogels, dus wij daar naar toe om, zoals excursieleider
Hubert Huneker het uitlegt, “bosjes uit te kloppen” . We parkeerden de
auto’s vlak bij de ingang van een wandelpad door de duinen. En daar
waren de eerste bosjes. En één van de eerste bijzondere soorten die we
zagen was… een wit konijn. Metertje voor metertje schoven wij steeds
verder De Tuintjes in, klaar om te kloppen. We zagen Graspiepers, enkele
Fazanten in prachtige kleuren, Eksters, Kauwen en Zwarte Kraaien. En bij
de eerste redelijke boom met daarachter wat struikgewas bleven we wat
langer staan. Koolmees, Heggenmus, Pimpelmees, Roodborst, Kneu en
Groenling vlogen voorbij. In de verte zagen we een Buizerd en, aan het
silhouet te zien, mogelijk een Slechtvalk, gezeten op een duintop. In de
hoge rietpluimen naast een weilandje ontwaarden we een Gekraagde
Roodstaart en wel 9 Roodborsttapuiten. En op de duinvoet kwamen we
nog een Tapuit tegen terwijl wolken Spreeuwen neerstreken op de bessenstruiken. Aangekomen bij een telpost, vlak bij het strand, kwamen er
verschillende soorten meeuwen voorbij: Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote en Kleine Mantelmeeuw en ook nog een Rietgors die ons
prima in de gaten hield vanuit zijn uitkijkpost, hoog in een vlierstruik.
Iemand attendeerde de groep op een voorbijvliegende Sneeuwgors en een
Veldleeuwerik. Via het strand liepen we terug naar de vuurtoren van De
Cocksdorp. We vlijden ons neer op een duintop vlak bij onze geparkeerde
auto’s en genoten in het doorbrekende zonnetje van onze lunch met koffie
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en thee. Excursieleider Huub maakte zijn schare volgers nog wat groter
door via zijn telescoop wat toeristen te laten meegenieten van de
zeehonden die uitgebreid lagen te soezen op een wadplaat tussen Texel
en Vlieland. Vanaf de duintop hadden we mooi uitzicht op een recentelijk
uitgegraven plas, vlak bij camping De Robbenjager. Daar zagen we nog
meer vogelaars bezig met bosjes uitkloppen met een wolkje Putters tot
gevolg. Kieviten vlogen op, een Blauwe Reiger gleed voorbij. Intussen
hield de schrijver van dit stukje zijn smartphone in de gaten om het laatste
nieuws te kunnen ontvangen over waarnemingen van recente zeldzaamheden op Texel. Als je er toch bent, en er blijkt iets in de buurt te zitten,
waarom dan niet even kijken? Er kwam een melding van een Bladkoning,
een klein stukje zuidelijker. Met de auto’s vertrokken we naar de parkeerplaats vanwaar de boot naar Vlieland vertrekt en liepen in de richting van
de mogelijke Bladkoning. Het bleek dat de Bladkoning was gezien langs
een privé-pad, verboden toegang voor ons. Wij besloten ons aan de regels
te houden en de mogelijke Bladkoning lekker te laten zitten. Vrijwel direct
daarna kwam er een nieuwe melding. Een Grauwe Klauwier, op nog geen
100 meter van waar we zaten! Hup, er naar toe. Als je er toch bent…
Langs de dijk stond al een groepje vogelaars een bosje bij een weilandje
‘uit te kloppen’; kon niet missen dat de melding daar vandaan kwam. En
inderdaad, ook wij kregen de Grauwe Klauwier prachtig in beeld. Maar ook
een prachtig door de zon beschenen Gekraagde Roodstaart. Er kwamen
meer vogelaars. Enkele vogelaars waren bijzonder geïnteresseerd in een
jonge meeuw die op het grasveldje stond en af en toe opvloog. Klik, klik,
klik, de camera’s klikten onophoudelijk. Iemand zei, “Hij is wel erg klein
voor een Kleine Mantelmeeuw. Zou het een Baltische kunnen zijn? Niet
veel later kwam op mijn smartphone het bericht dat er een Baltische
Mantelmeeuw op Texel zou zitten (onzeker). Nou, da’s mooi. Maar
verrekte moeilijk om bij zo’n jonge meeuw die specifieke kenmerken van
een Baltische Mantelmeeuw zo even op te kunnen dissen. Maar het is dus
echt waar, Texel is wat dat betreft een heel bijzonder vogeleiland. En
verder gingen we. Naast camping De Robbenjager tuurden we nog over
een plas waar wij verschillende soorten eenden zagen: Wintertaling,
Smient, Slobeend, Wilde Eend, Tafeleend, Bergeend en Krakeend. Maar
ook Houtsnip, Witte Kwikstaart, Tureluur, Kemphaan, Aalscholver,
Dodaars, Scholekster, Bontbekplevier, Goudplevier, Wulp en zelfs een
Bokje dat verschrikkelijk moeilijk te zien was tussen het riet maar af en toe
zijn aanwezigheid verraadde door zijn kenmerkende ‘wipje’.
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Nu vertrokken we met de auto naar het Krimbos, een klein stukje zuidelijker. Ook daar was, volgens de berichten op de smartphone, zeer recentelijk een Bladkoning waargenomen. Het Krimbos is een bos met een
wandel- en fietspad, doorsneden door een autoweg en een bungalowpark.
We maakten een leuke wandeling, deels door het bos. En maar luisteren
of we de kenmerkende roep van de Bladkoning konden horen. Als voorbeeld liet de schrijver van dit stukje regelmatig het contactroepje horen. Ik
moest wel steeds eerst aankondigen dat ik het weer liet horen natuurlijk…
Het was opvallend stil in het bos. Je hoorde vrijwel niets. Aan de rand van
het bos was een vijver met Wilde Eend, Meerkoet, Kuifeend en Waterhoen. En zo liepen we weer terug naar de auto. Ik bleef samen met mijn
autogroepje nog wat langer hangen in het bos. Er kwam van alles voorbij,
en in een flits, met tegenlicht, zag ik een mosgroen vogeltje dat eruit zag
als een kruising tussen een Fitis en een klein uitgevallen Fluiter, maar dan
met een ‘platgeslagen’ achterhoofd. Zou het…? Ik zal het nooit weten, het
raadsel van Texel is dat er altijd iets te raden over moet blijven.
In ieder geval, het was een prachtige dag met schitterende vogels!
Zondag 6 oktober
Huub Huneker
Kort nadat de zon is opgekomen lopen we recht tegen de zon in richting
waddendijk. Het is Tim Walta die hier als eerste bovenop staat, ondanks
het tegenlicht een adembenemend beeld heeft en ons roepend daar op
attendeert. Wij voegen ons bij hem en krijgen een huiveringwekkend mooi
waddenschouwspel te verwerken. Het is windstil, vage bewolking in het
oosten en een bewolkingsband in het westen. Daartussen alleen maar
blauw. Het lage licht aait alles wat ze tegenkomt ongelooflijk mooi. En dan
dat geluid !!: zacht geknor van zo’n drieduizend verspreid dobberende
Rotganzen op de Waddenzee, waarvan het water tegen de dijk staat. Het
waterpeil is langzaam stijgende. En verder niets aan geluid meer. Wat een
sfeer!! Effe niks zeggen. Alleen kijken en luisteren. En je vooral verbazen.
Dat deden wij, de drie en een half uur dat wij daarboven op die dijk bleven.
Alle vogels trokken zich niets van ons aan en keken naar zeventien zwaar
genietende mensen uit Midden-Kennemerland, later aangevuld met nog
een aantal anderen van elders uit de wereld.
De vogels die zich in en boven Utopia ophielden werden superieur belicht:
dertig in vlucht synchroon zwenkende Tureluurs met een donkere achtergrond had een superfoto opgeleverd; circa 100 foeragerende en slapende
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(overtijende) Bonte Strandlopers, 40 Bontbekplevieren, 4 Kluten, 1 onvolwassen Kemphaan, 2 Kleine Strandlopers, 1 Zwarte Ruiter en zo’n 100
Wintertalingen. Drie Putters aten zaad uit een solitair staande Speerdistel.
Het eetgedrag van vijf Pijlstaarten was leuk om te zien: op de grond lagen
bruinverkleurde planten, de soort herkenden we niet. De Pijlstaarten en
ook enkele Wintertalingen hapten fijntjes in de oude bloeiaren, verzamelden zo een hoeveelheid zaad, liepen ongeduldig naar het water, slobberden hun snavels daarin en gebruikten dat water waarschijnlijk als transport
middel om de zaadjes naar binnen te werken. Ze bleven maar heen en
weer lopen. Op een stapel strobalen aan de rand van het gebied zat een,
mijns inziens, mannetje Slechtvalk. We hadden sterk de indruk dat die
onlangs gegeten had. Het enige actieve van dit dier bestond uit het maken
van drie korte vliegrondjes. Eenmaal kreeg ie met een Torenvalk te maken
die een stootduikje op hem uitvoerde. Voor de rest keek ie een aantal
malen recht naar beneden naar zijn tenen en/of het stro (?) en poetste wat.
Hij heeft er al die drie en een half uur dat wij hier waren stilgezeten. Op
een gegeven moment kwam er laag een Sperwer aangevlogen, achtervolgd door drie Kraaien die maar rond hem bleven hangen. Alle vogels in
Utopia huiverden. De Sperwer zwenkte neerwaarts en probeerde te
vluchten en net boven de grond pakte die een opvluchtende Bonte Strandloper. Halleluja !! Nog steeds zaten die Kraaien achter hem/haar aan. De
Sperwer verdween in een bosje om te ontkomen aan zijn belagers en daar
de prooi te plukken(?). Einde waarneming. Op de Schorren rustten enkele
honderden Wulpen en erboven wankelde even een Bruine Kiekendief en
vloog even een Buizerd. Daardoor ging alles wat er aan vogels zat de lucht
in, op een aantal Aalscholvers na. Op het wadwater zwommen enkele
honderden Smienten en alle houten paaltjes aan de buitenrand van de
Schorren waren bezet met, vooral, Kokmeeuwen. Vlak voor ons langs
vlogen acht Lepelaars naar zuid, hun vleugels doorschenen door fragiel
tegenlicht. Deze prachtige ochtend zat erop. We aten ons middageten op
bij Avanti (overnachtingsadres aan de Stuifweg, aan de rand van Utopia)
en pakten onze spullen. Dat duurde bij elkaar anderhalf uur en nog steeds
zat de Slechtvalk op de stapel strobalen. Opgeteld zat ie daar dus
minimaal vijf uren.
’s Middags zagen we rond en vanuit de observatiehut Polder Waal en Burg
(Noordkant) 5 Watersnippen, 1 Oeverpieper, 2 Buizerds, 20 Smienten, 200
Grauwe- en 10 Kolganzen. Boven het zuidelijke deel telden we tegen de
blauwe lucht 3 Buizerds en een mannetje Havik. Op het plasdrasse grasland foerageerden ca 250 Grauwe- en 3 Brandganzen en 3 Kemphanen.
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Op een lichte verhoging zat een adult vrouwtje Slechtvalk. Overal zitten
deze valken midden tussen hun eten. En dat voedsel maar huiveren (?).
We besloten dit geweldige weekend in de hoek waar we vrijdag begonnen
waren: de Mokbaai - laagwater was het nu, dus de vele vogels zaten nogal
verspreid. Ik noem slechts 1 Kleine Zilverreiger, 1 Lepelaar en 3 Zilverplevieren. Daarna de Horsmeertjes: zonder verrekijkers herkenden wij
direct een onmiskenbare Nico de Haan-ringbaard. Nico zelf bleek daar aan
vast te zitten. Met een gevolg van vijftig Swarowskibetelscoopte ouderen
leidde hij er een excursie. Wij wezen hem op een Grote Zilverreiger en
twee roepende Waterrallen. Voorts zwommen er zo’n 400 Smienten en
frutselde er in het wilgenstruiklover een Tjiftjaf. Het zat erop. Wat hebben
wij het geweldig getroffen deze dagen !! Dank aan allen die mee waren !
(we telden 95 soorten – lijst op aanvraag beschikbaar via de redactie)
Zaterdag 5 oktober - Lezing Andri Binsbergen
Jaap Olbers
Een weekend vogelen op Texel wint aan kwaliteit, als je door een deskundige wordt bijgepraat. Je moet niet al te rozig zijn van de zwerftocht
overdag en de stampot niet driemaal opgeschept hebben, want dan val je
geheid in slaap. Andri Binsbergen hield mij bij de les - een vlotte spreker
die beeldend zijn herkomst en zijn levenswerk beschreef. ’t Is allemaal
terug te vinden: zijn vaders biografie in het boek van K.H.Voous, “In de ban
van vogels”. “Ik sta er zelf ook in”, zegt hij glunderend.
Andri J. Binsbergen is in 1935 op Texel geboren. Zijn vader Arnold was
toen 27 jaar en als vogelfotograaf en cineast actief. In Voous’ boek staat
een foto van Strijbos: Arnold ligt languit in het gras van het Geversduin en
hij aait met zijn grote handen een broedende Grutto.
Kennelijk is Andri in het voetspoor van zijn vader getreden. Hij is een
stuwende kracht achter de Vogelwerkgroep op het eiland. Produktief
onderzoeker, teller en schrijver. Hij werkte jarenlang op het departement
als inspecteur Vogelbescherming. Elk jaar verschijnt het Ornitologisch
Jaarboek Texel, waarin de broedresultaten neergelegd zijn. Hij is redacteur
van “De Schor”.
Hij loopt de vogellijst langs en meldt zonder veel emoties de neergang van
allerlei soorten en kijkt ons ondertussen voortdurend breed lachend aan.
Hij sleurt me van de ene hoek van het eiland naar het andere. Voor de
Eiders en Brilduikers moet je bij de Horsmeertjes zijn. De trektellers op
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zoek naar Jagers en Alken posteren zich bij stormweer achter paal 8 of
paal 15. “Walenburg” – Waal en Burg, is de plek voor de weidevogels.
Is Binsbergen één van die mensen, die het aanzien van Texel veranderd
hebben met richtlijnen, wetten, adviezen, overleggen? Vóór ons staat een
imposante figuur die veel voor de Natuurbescherming betekent en die toch
bescheiden zijn verhaal vertelt, zonder plaatjes, en die blij verrast de dankbetuigingen en cadeautjes in ontvangst kan nemen. Pet af, voor zo’n man.
Excursie NW Friesland, 9-11-2013
Joop Zuiderwijk.
Het is zaterdag 07.00 uur, temperatuur 8 C, bewolkt en er staat een koude
harde wind. Niet de meest ideale omstandigheden voor een dag vogels
kijken maar dat neemt niet weg dat er toch negen personen zich gemeld
hebben. Het wordt een mannendag; de vrouwen laten het ditmaal afweten
wat toch wel opmerkelijk te noemen is. We rijden eerst naar Alkmaar waar
we onze tiende man tevens excursieleider Sander Schagen ophalen en
dan koers zetten richting de Wieringermeer. Rond 08.00 uur breekt het
wolkendek, er komen wat blauwe plekken en de zon rijst als een vuurrode
bal boven de velden daarbij een rode gloed uitstralend op de boven de
horizon hangende bewolking. De natuur ontwaakt en daarmee ook het
vogelleven. Groepen Kievieten en Spreeuwen vertonen zich op de grond
en in de lucht, evenals kleine aantallen voorbij vliegende ganzen en
eenden en een enkele Blauwe Reiger die langs de slootkant op zijn ontbijt
staat te wachten. Voorbij het gehucht Kreileroord komen we op de weg
langs de dijk die ons scheidt van het IJsselmeer. Noordwaarts rijdend
stoppen we bij een veld met honderden dicht op elkaar gepakte (Toendra-)
Rietganzen waartussen mogelijk ook Taiga Rietganzen. Verder enkele
Rotganzen en afgezonderde Grauwe Ganzen. We hopen tussen deze
menigte ook Kleine Rietganzen te ontdekken maar helaas zonder
resultaat. Tussen de bedrijven door landen steeds meer groepen tussen
de menigte of vliegen over om verder op een ander veld neer te strijken;
groepen van soms wel honderd stuks. Dit is en blijft altijd een fascinerend
gezicht. Het is langs deze weg een ware vogelboulevard met ook andere
soorten die waargenomen worden hetzij gehoord en/of gezien en al dan
niet in kleine groepjes overvliegend zoals: Veldleeuwerik, Graspieper,
Vink, Groenling, Putter, Kool- en Pimpelmees, Kramsvogel, Buizerd,
Spreeuw en Torenvalk. Op het water bij het oude haventje van Oude Zeug
noteren we een aantal Futen waaronder jonge exemplaren met nog een
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zwart-wit gestreepte kop, de altijd aanwezige Aalscholvers, Storm- en
Kokmeeuwen. En er vliegt zowaar nog een late Huiszwaluw rond. Verder
rijdend treffen we een veld met een flink aantal Wulpen in gezelschap van
Kievieten en enkele Scholeksters en op een omgeploegde akker wel zo’n
honderd Holenduiven. We zijn inmiddels aangekomen bij de Dijkgatswielen, een erfenis uit de tweede wereldoorlog; een mooie met riet
omzoomde plas waar nu de zon op schijnt en bevolkt met een mengeling
van Kuif- en Topper-eenden aangevuld met Wintertalingen. Vanuit het riet
wordt het geluid van het Baardmannetje gehoord maar dit fraaie vogeltje
laat zich helaas niet zien. Bij het Dijkgatbos tegenover de plas treffen we
nog enkele Berg-eenden. Verderop met langs de weg een rij elzen waarin
Sijsjes druk van tak naar tak fladderen en het niet eenvoudig is ze goed in
de kijker te krijgen. Goede hoorders horen een Barmsijs, een Boomkruiper
en een Grote Gele Kwikstaart. Bij het Leemansgemaal laat het IJsvogeltje
het afweten (zoals zo vaak bij eerdere excursies). Op het Zuiderhaven,
tegenover het gemaal, weer veel Kuifeenden, Futen en enkele Dodaarzen.
Het volgende doel is Breezanddijk achter het tankstation/picknickplaats.
Hier zou in de struiken een Pallas’ Boszanger gesignaleerd zijn. Wij zijn
niet de enigen die op zoek gaan, ook enkele andere vogelaars zijn hierop
afgekomen. Maar het is onbegonnen werk zo’n klein beestje tussen de
dichte rozenbottel struiken te vinden en dan ook nog met die keiharde
wind. We moeten het doen met Merels, overvliegende Kramsvogels en
Koperwiek en enkele goed zichtbare Groenlingen. En er zou een Tjiftjaf
gehoord zijn. Op het water onder beschutting van een strekdam drijven
Kuif- en Toppereenden waar tussen veel vrouwtjes met een opvallende
witte snavelbasis ring. En ook hier weer veel Futen. Bij een tocht naar
Friesland is het gebruikelijk ook een kijkje te nemen in de haven van
Kornwerderzand, dus ook nu. Met uitzondering van – uiteraard – enige
Futen valt er niets te beleven en houden we het hier al ras voor gezien. We
volgen de parallelweg en spotten vanuit de auto een groep Blauwe Reigers
over het IJsselmeer vliegend, Tafeleenden langs de rand, een opvliegende
Houtsnip, Brilduiker en een Rietgors. We verlaten de Afsluitdijk, nemen de
parallelweg door het dorpje Zurich om daarna de hoofdweg te kruisen
richting Kimswerd. Bij het begin van een modderpad worden de auto’s
geparkeerd. Na een honderd meter baggeren voert een betonpad ons door
het riet naar een op een heuveltje gelegen kijkhut. We bevinden ons in het
voor de meesten van ons onbekende natuurgebied het “Hegewiersterfjild”.
Vanuit de kijkhut met kijkgaten op verschillende hoogten maar ook buiten
naast de hut hebben we mooi zicht op een vrij grote plas waar op een
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enorme hoeveelheid watervogels verblijft. De soort die er direct uitspringt
zijn de talrijke fel gekleurde Slobeenden mannen die met hun vrouwtjes en
jongen in groepen in het zonlicht heen en weer zwemmen. Ze vormen wel
het leeuwendeel van de aanwezige vogels. De andere soorten: Smient,
Wintertaling, Toppereend, Krakeend, Wilde Eend, Dodaars en een Rosse
Stekelstaart man in winterkleed (met zwarte snavel) die slechts door
enkelen gezien wordt en vervolgens in de massa niet meer terug te vinden
is. Aan het eind van de plas bespeuren we aan de rand van het water een
tiental rustende Bergeenden en Scholeksters. Overige waarnemingen:
overvliegende Veldleeuweriken, een Sperwer (V) en een Torenvalk.
Na overleg besluiten we niet door te rijden naar de waddenkust maar
rechtsomkeert te maken richting Makkum en de kijkhut bij Piaam. Rijdend
over de kronkelige weg langs de zeedijk is duidelijk dat we in een ganzen
gebied zijn aanbeland. Verspreid over de akkers en weilanden zijn ze
dominant aanwezig. Bij kijkhut “De Ral” komen de voorste lopers alweer
naar buiten met een “ga maar terug er is hier niets te zien, ja: één
Aalscholver”. Een tegenvaller maar ook dat hoort bij het vogelen. Ook
boven de uitgestrekte rietvelden is geen vogelleven te bespeuren. Onze
vaste gast, de Bruine Kiekendief, laat het vandaag afweten. Wel wordt er
vanuit het riet een roepend Baardmannetje gehoord. Bij de parkeerplaats
nemen we de tijd voor een (laatste?) slok koffie en kijken nog wat rond.
Dit levert nog een op afstand voorbij vliegende Grote Zilverreiger op en
een in het veld bij een sloot. En een Buizerd op een hek. Inmiddels is het
tijd geworden om aan de terugtocht te denken. We doen dit via een
ommetje vanaf Gaast tussen de velden door naar de snelweg. Op deze
velden grote hoeveelheden ganzen, voornamelijk Kolganzen en Brandganzen. Of die daar ook overnachten? In een weiland ontdekken we nog
een paar Reeën en een groepje Wulpen voordat we de snelweg op
draaien naar de Afsluitdijk. De lucht is ondertussen helemaal dicht getrokken en het ziet er dreigend uit. Boven het IJsselmeer zien we al de
eerste regenvlagen in de verte. We doen nog even de haven van Den
Oever aan en zien, terwijl het begint te regenen, een Middelste Zaagbek,
een aantal Futen en Kokmeeuwen o.a. een grote zwerm achter een
vissersboot die vermoedelijk bijvangst aan het lozen is. En dan verandert
de regen in hagel; zoeken we gauw de warmte van de auto’s op en vervolgens: “op naar huis”. Met dank aan allen voor hun deelname aan deze
mooie dag en aan onze excursieleider Sander, ook voor het bijhouden van
de waarnemingen voor mij zodat ik deze voor dit verslag kan gebruiken.
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Euro Birdwatch 2013
Hans Kuperus
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een internationale vogeltrek teldag gehouden. Even traditiegetrouw werd wederom door de leden van onze
werkgroep een telpost bezet. Gelukkig niet volgens traditie was het weer
nu eens niet belabberd, in tegenstelling tot voorgaande jaren met meer
regen en harde wind dan trekvogels. Dit bleek ook de reden dat veel
ervaren tellers pas op het laatste moment besloten aan te schuiven op
onze vaste telpost. Alhoewel slechts één persoon zich had gemeld bleken
we toch met 7 man aanwezig te zijn en maar liefst één persoon kwam
langs uit interesse door het krantenartikel.
De afgelopen weken was voor de vogeltrek ronduit gunstig waardoor vrijwel iedere dag werd gekenmerkt door een continue stroom vogels. Erg
leuk natuurlijk maar het voordeel van een periode met slecht weer is dat
meteen hierna vaak een paar dagen volgen met (zeer) veel trek. Onze
teldag verliep heel rustig, pas om 08.00 uur begon de trek een beetje op
gang te komen en om 10.00 uur was het ineens over. De soort die door
ons het meest is waargenomen bleek de Aalscholver te zijn (431), gevolgd
door de Graspieper (239) en de Zilvermeeuw (225). Uiteraard ontbraken
de vinkachtigen niet; de lijst werd aangevoerd door de Kneu (104) gevolgd
door de Vink (57). Leuke soorten zijn de Boomleeuwerik (6), Oeverpieper
(1), Grote Gele Kwikstaart (2), Rietgors (11) en een Sneeuwgors (1).
Totaal werden 1206 vogels gezien, een matige dag dus.
Hopelijk kunnen we de traditie ook volgend jaar weer voortzetten met meer
mensen die zich opgeven zodat we 2 posten kunnen plannen. Als dan ook
de excursiecommissie een beetje meewerkt en geen activiteiten plant gedurende het eerste weekeinde van Oktober wordt het volgend jaar weer
een succes. Veel vogelplezier en tot ziens.
VWG Midden-Kennemerland soortsponsor Winterkoning
Henk van der Leest
Het veldwerk voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels is in volle
gang. Een groot project waarmee Sovon alle beschikbare inventarisatie
kennis over vogels wil bundelen en uiteindelijk presenteren. Hoewel veel
(tel-)werk belangeloos door vrijwilligers wordt verricht – ook leden van
onze Vogelwerkgroep leveren daaraan hun bijdrage – kost zo’n langjarig
project veel geld. Onlangs heeft Sovon de mogelijkheid opengesteld om
een specifieke soort te sponsoren. Sovon heeft hiervoor voor Vogelwerkgroepen en soortwerkgroepen een speciaal aanbod ontwikkeld met extra
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zichtbaarheid. Voor 250 euro wordt het logo van de werkgroep plus de
naam in tekst geplaatst. Ook in de uiteindelijke publicatie wordt het logo
opgenomen op de soortpagina. In haar laatste vergadering heeft het
bestuur besloten van de mogelijkheid die Sovon biedt gebruik te maken.
Als eerste soort om te sponsoren kwam in aanmerking de soort waarvan
ons verenigingsblad de naam draagt en die tevens het logo van onze
vereniging is, de Winterkoning. Hoe die pagina er uit komt te zien kunt u
zien op http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/10660. Wilt u ook een
sponsorbijdrage leveren? Dat kan, want naast vogelwerk-groepen kunnen
ook bedrijven en particulieren een sponsorbijdrage leve-ren aan de atlas.
Natuurlijk hoeft dat niet voor 250 euro; sponsoring is al mogelijk vanaf 5
euro; elk bedrag is een bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe
broedvogel-atlas. Welke mogelijkheden er zijn kunt u vinden op
www.sovon.nl/sponsorsoort. Of contact met Laurien Holtjer van Sovon,
tel. 024 7410473 / 06 20589213, e-mail laurien.holtjer@sovon.nl.
Van de penningmeester – Contributiebetaling 2014
Renie van der Werf
Vanaf 1-2-2014 zal voor iedere bankoverschrijving het zgn. IBAN-nummer
moeten worden gebruikt. De acceptgiro die u bij deze Winterkoning ontvangt heeft nog het oude ING banknummer (4491369); U kunt deze gebruiken tot uiterlijk eind januari. Daarná moeten betalingen aan de VWG
(handmatig of digitaal) gericht worden aan:
NL67 INGB 0004 4913 69 tnv Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
In 2015 zullen we nieuwe acceptgirokaarten hebben, voorzien van IBAN. U
voorkomt nú problemen door uw contributie spoedig (ruim vóór eind
januari) over te maken. Dat laatste wordt trouwens altijd zeer op prijs
gesteld. Alvast mijn dank voor uw medewerking !
Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Het is 11 november, de dag van St. Maarten als ik dit schrijf. Buiten waait
het hard en slaat de regen tegen de ramen. Brrr .… Het is een beetje het
soort weer dat in de herfst gewoon kan zijn. Helaas was dit ook bij de drie
eerste excursies van dit seizoen het geval. Twee keer hebben we vanwege
het slechte weer de excursies moeten verschuiven naar de zondag erna
en ondanks dat werden we toch af en toe ook dan nog op een buitje getrakteerd. Des te knapper vind ik het dat iedere keer de opkomst goed is
geweest. Er waren steeds zo’n vijf tot acht van jullie present. En weer of
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geen weer jullie laten de sfeer er niet door verpesten, want met veel
enthousiasme blijven jullie naar vogels kijken. Dat zijn voor ons de echte
vogelaars!
Als jullie dit lezen dan hebben we intussen excursie nummer vier ook
achter de rug en … hebben we nou eens niets met het weer te maken
gehad. Het timmeren van nestkastjes, voederplanken en voederreservoirs
hebben we immers lekker binnen in de warme werkplaats van Jan gedaan.
Hierbij wil ik jullie ook laten weten dat Niels Lute en Stan Nijhuis zich als lid
afgemeld hebben. Zij hebben het te druk met school gekregen. Onze Vogelclub bestaat hierdoor nu uit 17 leden. Misschien een idee voor wanneer
jullie zelf nog vrienden of vriendinnen hebben die belangstelling voor
vogels en de natuur hebben: vraag hen een keer om met je mee te gaan !
Ook in de werkgroep Jongeren zijn er veranderingen. Zo is Jan Castricum
gestopt en is Micha de Heus als nieuw werkgroeplid erbij gekomen. Jan,
heel erg bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren en Micha fijn dat je
onze groep komt versterken; welkom. En dan zijn we er nog niet, want in
het voorjaar van 2014 gaat Henk van der Leest ermee stoppen. Henk heeft
vanaf het begin (2002) in de werkgroep gezeten en heeft hiervoor de
coördinatie (PR, ledenlijst bijhouden, mailcontact ouders, excursies, overleg, enz.) gecoördineerd. Wij willen hem - en doen dit zeker ook namens
jullie - van harte bedanken voor alles wat hij gedaan heeft. Gelukkig heeft
Henk mij inmiddels ingewerkt, zodat ik zijn taak over kan nemen.
Tot slot. Omdat jullie deze Winterkoning in januari krijgen, wil ik jullie
namens alle andere excursieleiders een heel goed nieuw vogeljaar
toewensen!
Excursie Waterberging Noorderveld
Guus van Leeuwen
We gingen op zondag 15 september op de fiets naar de waterberging
Noorderveld. Onderweg kwamen we langs het Krengenbos. Daar zitten
veel Buizerds, want het is een dichtbegroeid bos met veel weiland eromheen. We zagen daar ook twee Buizerds in de bomen zitten. Overal zagen
we in het weiland heel veel groepen ganzen: Nijlganzen, Canadese
Ganzen, Grauwe Ganzen en Brandganzen. Ook zagen we daar veel
Stormmeeuwen, Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen. Aangekomen bij de
waterberging, zagen we weer superveel Ganzen, maar ook heel veel
watervogels: Wilde Eenden, Bergeenden, Slobeenden, Kuifeenden en
daar waren ook heel veel Meerkoeten, een Watersnip, een Wintertaling en
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een Smient. We zagen ook twee Knobbelzwanen. De weidevogels die we
zagen waren de Kieviet en de Watersnip. Langs het riviertje zat een
groepje Aalscholvers. Ze zaten lekker! We zagen tussendoor een paar
keer Zwarte Kraaien, Kauwen, Eksters, Spreeuwen, Boerenzwaluwen en
Huiszwaluwen. Verder nog Goudplevier, Houtduif en de Witte
Kwikstaart.Toen we teruggingen zagen we in de bosjes een Sijs. Dat vond
ik heel bij-zonder, want ik had nog nooit een Sijs gezien. Ook zagen we op
de terug-weg een Pimpelmees. In totaal hadden we wel 30 soorten vogels
gezien. Veel hè! Ik vond het weer een hele leuke excursie!

Op de foto zie je een Boerenzwaluw, Buizerd, een Gans in de lucht, Sijs,
een Gans op de grond en een Knobbelzwaan.
Excursie Vogeltrek - Standplateau Castricum
Hans Stapersma, Dick Dekker en Micha de Heus
Vanmorgen zijn we wat vroeger dan anders op stap gegaan met 5 kinderen en 3 excursieleiders. Bij aanvang is het droog en zien we direct al om
08.30uur een grote groep van ongeveer 3000 Spreeuwen vlak over ons
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heen naar het zuiden vliegen. Even later als we naar de strandopgang van
camping Bakkum lopen, jakkert een vrouw Havik over het buitenduin, ook
naar zuid. We zien verder verschillende individuele beesten mondjesmaat
naar zuid en ook naar noord vliegen, zoals Graspieper, Vink, Zanglijster,
Koperwiek, Groenling, Aalscholver en nog een pluk van 25 Spreeuwen.
Om ca 9.15uur begint het echt te regenen (helaas hebben slechts 3 van
ons een regenbroek mee!) en zijn we nog even op het strand geweest.
Hier zien we in elk geval een zeehond en vinden we een gaaf dekschild
van een inktvis. Nadat we erg nat geregend zijn, krijgen we op de terugweg als beloning toch op het strandplateau nog twee groepen Spreeuwen
van ca. 100 en 400 stuks te zien. Om ca 10.15uur is iedereen weer
opgepikt of onderweg naar huis met toch een beleving en ervaring rijker
voor wat betreft de trek van de vogels.
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Vinkenbaan-excursie
Piet Admiraal
Op zondag 10 november was er weer de excursie naar de Vinkenbaan van
Castricum. Deze is gelegen in de duinen, omdat hier de meeste vogels
doortrekken op weg naar het zuiden. Op deze plek worden vogels gevangen voor wetenschappelijk onderzoek. De gevangen vogels worden voorzien van een ring. Deze ring is altijd uniek zodat ze bij een terugvangst
herkend kunnen worden. Tijdens de excursie was het niet heel erg goed
weer. Af en toe een bui, wind uit het noordwesten en aardig wat bewolking.
Dit resulteerde in het aantal gevangen vogels - het waren er niet bijzonder
veel. We gingen met 8 leden van de jongerenwerkgroep onder begeleiding
van Jos Vroege en Jan Baart. Ik ging mee als jongere, die ook actief is op
de vinkenbaan. De vangsten bestonden voornamelijk uit Lijsters, Roodborsten en Zwartkoppen. Iets leuks was een groepje Spreeuwen, waarvan
er een een erg mooie adulte (volwassen) man was. Andere leuke soorten
waren: een mannetje Baardman. Dit is een erg mooi vogeltje en wordt niet
vaak gevangen. Ook vingen we een Siberische Tjiftjaf (!); dit is een erg
zeldzame soort. Deze is te onderscheiden van de gewone Tjiftjaffen door
zijn grijze kleur. Van deze vogel werd een veertje getrokken voor DNA
onderzoek. Om te kijken of het wel echt een Siberische is in plaats van een
Scandinavische of ‘gewone’ Tjiftjaf. Dit zogenaamde ‘veren’ mag niet
iedereen doen. De Ringers hebben een speciale cursus moeten volgen om
deze vorm van onderzoek te mogen doen. Toen we aankwamen hadden
ze al wat vogels gevangen en dus konden we gelijk zien hoe het ringen in
zijn werk gaat. Veel van de kinderen wisten de soorten al te benoemen.
Dat gaat de goede kant op! Als eerste werden de vogels geringd, waarna
er gekeken werd of het een mannetje of vrouwtje was en wat de leeftijd
was. Daarna werd de vleugel gemeten, vet en rui score bepaald (om te
zien wat de conditie is) en als laatste werden ze gewogen. Waarna ieder
jeugdlid enkele vogels mocht loslaten. Na het ringen gingen we langs de
netten (dit zijn speciale mistnetten om vogels te vangen) om te controleren
of we wat gevangen hadden. In het vanggebied is een vast rondje waar
alle netten staan en elk uur (als de netten open staan en er gevangen
wordt) worden de netten gecontroleerd op vangsten. Dit is het spannendst.
Je hoort iedereen bijna denken. ‘’En? Wat hangt er?’’ of ‘’Zijn er veel
vogels?’’ Deze dag was helaas rustig… Maar soms worden er erg veel
vogels gevangen. Naast dat er gebruik wordt gemaakt van mistnetten zijn
er ook een drietal ‘slagnetten’. Dit zijn netten die plat op de grond liggen en
dichtklappen als er een vogel tussen zit. Dag trekkende vogels die gelokt
worden door geluid wat gedraaid wordt, worden op deze manier gevangen.
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Na een aantal rondjes langs de netten, een demonstratie van het slagnet
en demonstraties van hoe het ringen in zijn werk gaat, was het weer tijd
om op te stappen. We gingen nog even langs het ‘Boetje van onze Kees’
om te kijken of er misschien een Nonnetje zat, maar helaas konden we die
niet vinden. Ondanks dat het weer niet perfect was en dat we niet veel
vogels gevangen hadden, was het een hele leuke en leerzame excursie.
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Overzicht van de komende excursies
Datum*
Onderwerp
Vrijdag 10, 17 en Bosuilen
24 januari*
Vrijdagavond 10 jan. is speciaal
voor jullie. Mocht je dan niet
kunnen wie weet kan je dan op
17 of 24 jan. tijdens de
publieksexcursie (zie de kranten)
Zondag 9
Vogels tekenen en schilderen.
februari
Zondag 9 maart Onder water gezette polder bij
Fort Krommeniedijk. We gaan
daar met de auto naar toe.
Zondag 13 april
Roofvogels

Excursieleiders
1ste Cees en Arend,
2de en 3de Jan
Baart en Henk en
Arend

Cees, Jan
Castricum, Matty
Cees, Jan Baart

Jos, Henk Levering

Vogelbladen
Rien Burger
De Kleine Alk, nr 3, 2013 (VWG Alkmaar)
-In de afgelopen tien jaar heeft de Vogelwerkgroep Alkmaar meerdere
malen het aantal meeuwen geteld dat op de daken in Alkmaar broedt. Uit
deze tellingen blijkt dat het aantal Zilvermeeuwen de laatste jaren duidelijk
is gedaald, het aantal Kleine Mantelmeeuwen globaal gelijk is gebleven en
het aantal Stormmeeuwen licht is toegenomen. Alle acties van vooral
particulieren om deze “schreeuwers” te verjagen zijn nutteloos gebleken.
Wat ook uit de tellingen naar voren is gekomen, is dat deze van oorsprong
koloniebroeders veel meer solitair en verspreid zijn gaan broeden. Hierbij
bleek dat met name de Stormmeeuwen zeer inventief waren. Er zijn
nesten gevonden op hagen, knotwilgen en bloembakken. De gemeente
Alkmaar is van plan de “meeuwenplaag” te bestrijden door eieren te rapen
en te vervangen door nepeieren. Mogelijk dat het plaatselijk helpt, maar de
meeuwen zullen op andere plaatsen weer gaan beginnen. Uit de cijfers
blijkt dat de populatie door de jaren heen toch gelijk blijft.
-Dat Kees Roselaar een geweldige vogelkenner is dat weten we allemaal;
zeker degenen die met hem op excursie zijn geweest zullen dat beamen.
Dat Kees een fanatieke vogelteller is, is minder bekend. Vanaf 1962, dus
zo’n 50 jaar geleden, houdt hij een gegevensbestand bij waarin hij alle
waarnemingen van vogels die hij dagelijks ziet, vastlegt. Totaal heeft hij
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van ruim 17.000 dagen op papier en computer vogels in Noord-Holland
opgeslagen. De vele waarnemingen verkreeg hij door op al zijn reizen, ook
in de trein naar en van zijn werkgever en op zijn tochten op de fiets iedere
vogel te noteren. Kees gebruikt dit bestand dit keer om zo wetenschappelijk mogelijk een schatting te maken van de achteruitgang van de Patrijs.
Dit in het kader van het jaar van de Patrijs. Als je de uitkomst ziet, slaat je
de schrik om het hart: van een vogel die met honderdduizenden in NoordHolland boven het Noordzeekanaal voorkwam zijn er nog maar enkele
duizenden over.
De Kieft, nr 2, 2013 (VBW Zaanstreek)
-Het jaar 2012 was voor de Grote Stern geen goed jaar. Omdat het met de
goed zichtbare kolonies op Texel zo goed denk je al snel dat landelijk de
Grote Stern er ook goed voorstaat. Dat is helaas niet het geval. En dat
komt vooral door de slechte broedresultaten op het eiland Griend, van
oudsher de grootste kolonie van het land. De grote kapmeeuwenkolonie op
Griend werd in 2012 sterk gedecimeerd doordat een groep onvolwassen
grote meeuwen massaal de eieren en jongen opaten. Daarmee verviel de
bescherming van de nestelende Grote Sterns en ook deze verloren hun
eieren en jongen. Daarbij komt nog dat Griend te lijden had van afslag
door stormen waardoor oude broedlocaties verdwenen.
De Skor, nr 3, 2013 (VWG Texel)
-Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat Gierzwaluwen niet alleen ‘s avonds tot grote hoogte ( 2 - 3 km ) opstijgen, maar
dat zij dat ook wel doen ’s morgens vroeg bij zonsopgang.
Het Vogeljaar, nr 3, 2013
-Uit een waarneming van een vogelaar in Bergeijk blijkt dat Koolmezen ook
Eikenprocessierupsen eten. Deze harige rupsen lijken meer een prooi voor
Koekoeken dan voor Koolmezen die ze bovendien nog aan hun jongen
voeren ook. De betreffende Koolmees pakte ze stuk voor stuk, haalde
eerst de haren eruit, veegde z’n snavel af en ging dan naar het nestkastje
met de jongen. Het bleek dat deze de rupsen goed konden verwerken,
want allen zijn uitgevlogen.
De Tringiaan, nr 3, 2013 (VWG Schagen)
-In dit nummer worden in een artikel ”Interacties” allerlei bijzondere en
vooral onverwachte gedragingen van vogels beschreven. Het zijn er teveel
om ze hier alle te vermelden. Daarom een selectie: * een Lepelaar rooft op
Griend onder luid protest binnen vijf minuten vijf eieren uit een nest van
een Kokmeeuw, * Grote Sterns eten kuikens van Kluten, * een mannetje
Merel in Haarlem voert niet alleen zijn eigen jong, maar ook de jonge
Heggemussen in een nabijgelegen nest, * in de Oostvaardersplassen ver36
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dringt een Aalscholver een Havik van zijn horst, * een Sperwer op de
Noordzee verkiest een vissende kotter als jachtterrein en heeft aan een
neerstrijkende uitgeputte Bonte Strandloper een gemakkelijke prooi, * in
Elspeet voert een Winterkoning jonge Pimpelmezen in een nestkast, * de
Velduil vindt op de Waddeneilanden in de Tureluur een gemakkelijke prooi.

WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 juli t/m 30 september
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 invoeren van hun waarnemingen, ook al zijn de waarnemingen niet in dit overzicht verwerkt. Vragen over http://www.waarneming.nl kunnen gesteld worden aan info@waarneming.nl of eventueel aan ondergetekende. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben over dit overzicht mail dan naar
leo@heemdijk.demon.nl of bel me op 0251-655222
Roodkeelduiker
2 sep Castricum - Strand / Noordzee 3 -> N Lonnie Bregman
15 sep IJmuiden - Pieren / Noordzee 4 -> N H. de Nobel, 1 ex tp V. Hart ea
22 sep IJmuiden - Noordzee 1 -> Z Auke Jansen
Roodhalsfuut
6 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex Hans Schekkerman
Geoorde Fuut
Een paartje Geoorde Futen met 4 jongen Wei van Brasser. Op 5
September werd daar nog een vogel gezien.
Noordse Stormvogel
30 aug Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Lonnie Bregman
2 sep Castricum - Strand / Noordzee 2 -> N Lonnie Bregman
10 sep Castricum - Strand / Noordzee 2 overvliegend Lonnie Bregman
15 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> N Hans Schekkerman
16 sep Castricum - Strand / Noordzee 2 -> N Lonnie Bregman
Grauwe Pijlstormvogel
18 aug Castricum - Strand / Noordzee 2 -> Z Rob Bekebrede, Nico
Hopman en Eldert Groenewoud
2 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> N Lonnie Bregman
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Vale Pijlstormvogel
1 sep Castricum aan Zee (zeetrek) Mark Res
Vaal Stormvogeltje
2 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> N Lonnie Bregman
Kuifaalscholver
De gehele periode onregelmatig 1 vogel bij IJmuiden – Forteiland/Havens
Roerdomp
28 sep NHD - Vogelduin 1 -> W Arnold Wijker
Kleine Zilverreiger
13 jul NHD - Infiltratiegebied 1 -> N TS van der Meer
28 jul NHD - Terrein Bakkum 2 ex Ruud Altenburg
11 t/m 20 aug 1 ex NHD - Terrein Bakkum A.S van Steensel
Grote Zilverreiger
22 jul NHD - Infiltratiegebied 1 -> NO Piet Admiraal
16 sep Noordbroekpolder 1 ex Lonnie Bregman
23 en 24 sep Castricum - Plasjes N203 1 ex C. de Vries en P. Hollenberg
26 sep A9 - Castricum 1 overvliegend Ralph Smits
27 sep NHD - Terrein Bakkum 2 ex Bob van Duin
27 sep NHD - Terrein Castricum 2 ex J.P. Zuiderwijk
28 sep NHD - Vogelduin 4 -> Z H. Kuperus, J. Vroege & L. Bregman
Purperreiger
21 aug Akersloot - Starting e.o. 1 ex Jacques de Koning
25 aug NHD - Infiltratiegebied 1 overvliegend Ruud Altenburg
25 aug NHD - Infiltratiegebied 4 ex Hans Schekkerman
25 aug NHD - Zuidernollen 4 overvliegend Piet Admiraal
28 sep NHD - Vogelduin 1 -> Z Hans Kuperus
Zwarte Ooievaar
Van 20 t/m 24 Augustus was een jonge vogel aanwezig bij de Wei van
Brasser. Vogel is voor het laatst gezien lopend in het bos. Mogelijk is hij
daar gestorven.
Ooievaar
7 jul Castricum 1 -> NO Hans Kuperus
21 aug A9 - Uitgeest 2 ex Pierre van der Wielen op lantaarnpalen
Kolgans
30 sep 1073 ex Castricum aan Zee (landtrek) Hans Schekkerman
Kolganzen allemaal uit zee naar Oost, in groepen van meest 20-70 vogels.
Rotgans
21 jul IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex Fred Cottaar
25 sep Heemskerk 1 ex Hans Groot Hoor nu groep overtrekken
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Zomertaling
Waterberging Noorderveld 1 ex op 2 aug, 3 aug, 8 aug en 11 aug
Noordbroekpol. 1 ex op 3 aug, 29 aug, 30 aug, 1 sep, 2 sep, 5 sep,7 sep
4 aug Heemskerk 1 ex Ruud Altenburg
Krooneend
29 sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex Bart de Knegt
Zwarte Wouw
29 sep NHD - Zweefvliegveld 1 -> ZW Ton Denters
Visarend
24 aug NHD - Terrein Bakkum 1 -> Z Peter de Rouw en Han Buckx
Roodpootvalk
26 aug NHD - Zuidernollen 1 -> ZW C. de Vries, TS v/d Meer, A. v. Loon
Smelleken
8 sep NHD - De Hoge Toren 1 -> ZO Lonnie Bregman
25 sep Castricum aan Zee 1 -> Z Lonnie Bregman
Patrijs
27 jul Bergen (NH) (gemeente) 2 ex Maurice Tijm
Kraanvogel
26 jul Limmen - Limmerpolder 1 overvliegend Wilbert Kerkhof
Porseleinhoen
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman 'Foeragerend in bos'
Kluut
Werden gezien bij Uitgeest – Dorregeesterpolder, Waterberging Noorderveld (20 ex op 8-7), Noordbroekpolder en Castricum - Plasjes N203
Kanoet
20 jul Waterberging Noorderveld 1 ex Dirk Tanger
4 sep NHD - Vogelduin 9 -> W Lonnie Bregman
Kleine Strandloper
4 aug Waterberging Noorderv. 1 ex P. Admiraal, R. Altenburg, L. Bregman
24 aug NHD - Vogelwater 1 ex Hans Kuperus
24 aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex Mark Res
25 aug Uitgeest - Dorregeesterpolder 6 ex Henk van der Leest
28 aug Waterberging Noorderv. 2 ex L. Bregman, H. Schekkerman
29 aug Waterberging Noorderv. 2 ex Willem Olbers, Ruud Altenburg
30 aug Waterberging Noorderv. 2 ex L. Bregman, CS Roselaar, J. Vroege
31 jul Waterberging Noorderveld 1 ex Lonnie Bregman
Temmincks Strandloper
31 jul Waterberging Noorderveld 1 ex Lonnie Bregman
9 aug Waterberging Noorderveld 1 ex CS Roselaar
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Gestreepte Strandloper
3 sep Waterberging Noorderveld 1 ex Lonnie Bregman
Krombekstrandloper
28 jul Waterberging Noorderveld 1 ex Ruud Altenburg
27 aug NHD - Terrein Egmond 1 ex Martin Camphuijsen
28 aug Waterb. Noorderv. 1 ex L. Bregman, J. Vroege, H. Schekkerman
29 aug Waterberging Noorderv. 2 ex W. Olbers, J. Vroege, R. Altenburg
30 aug Waterberging Noorderv. 1 ex L. Bregman, CS Roselaar, J. Vroege
Paarse Strandloper
17 sep IJmuiden - Noordpier 3 ex Willem Olbers
21 sep IJmuiden - Noordpier 3 ex Auke Jansen
Blonde Ruiter
3 aug Noordbroekpolder 1 ex Rienk Slings en vele anderen
Kemphaan
In de periode 5-7 / 23-9 werden Kemphanen vaak gezien in: Waterberging
Noorderveld, Castricum - De Groote Ven, Castricum - Krengenbos e.o.,
Castricum - Plasjes N203 en Heemskerker Noordbroekpolder
Bokje
26 sep Castricum - De Groote Ven 3 ex C. d. Vries minstens 3. Opgejaagd
tijdens het nalopen van stuwen in het gebied. Niet vanaf de weg zichtbaar.
Houtsnip
4 jul NHD - Terrein Egmond 3 ex Luc Knijnsberg
5 jul NHD - Groote Vlak 2 overvliegend Hans Kuperus
6 jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex Arnold Wijker
12 jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex Dick Groenendijk
Middelste Jager
18 aug Castricum - Strand / Noordzee 1 -> N R. Bekebrede, N. Hopman
20 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Hans Schekkerman
Kleinste Jager
29 aug NHD - Terrein Egmond 1 ex Lonnie Bregman
1 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex Mark Res
3 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Mark Res
12 sep NHD - Vogelwater 1 ex Cees Baart
21 sep Castricum aan Zee 1 ex Marco Witte
Grote Jager
2 sep NHD - Terrein Heemskerk 1 vondst (dood) Hans Kuperus
10 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> N Lonnie Bregman
15 sep IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied) 1 -> N R. Avihare
16 sep IJmuiden - Noordpier 1 ex Willem Olbers
16 sep Castricum - Strand / Noordzee 3 -> N Lonnie Bregman
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Zwartkopmeeuw
Enkele vogels vlogen over zee; landinwaarts de volgende waarnemingen.
5 jul Uitgeest (gemeente) 1 ex Leo Heemskerk
1 aug NHD - Terrein Bakkum 1 -> Z Lonnie Bregman
3 aug NHD - Hazenduin 1 -> Z Ruud Altenburg
25 aug Castricum - Krengenbos e.o. 1 ex Ruud Altenburg
5 sep Noordbroekpolder 1 ex Lonnie Bregman
28 sep Noordbroekpolder 1 ex Ruud Altenburg, Lonnie Bregman

Blonde Ruiter

Foto: Toy Janssen

Dwergmeeuw
1 aug Castricum - Strand / Noordzee 3 -> N Lonnie Bregman
10 sep IJmuiden - Noordpier 1 -> Z Dick Groenendijk
22 sep IJmuiden - Noordzee 3 -> Z Auke Jansen
Geelpootmeeuw
28 jul Noordbroekpolder 1 ex Ruud Altenburg
31 jul Noordbroekpolder 1 ex Lonnie Bregman, Hans Schekkerman
1 aug Noordbroekpolder 1 ex Ruud Altenburg
11 aug Noordbroekpolder 1 ex Ruud Altenburg
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11 aug Wijk a. Zee – duinen/strand thv Reyndersweg 1 ex M. v. Kleinwee
16 aug IJmuiden - Zuidpier 1 ex Dick Groenendijk
17 aug Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Hans Schekkerman
17 aug NHD - Terrein Castricum 1 ex Guido Keijl
19 aug Castricum - Krengenbos e.o. 1 ex Ruud Altenburg
19 aug NHD - Terrein Castricum 1 ex Guido Keijl
20 aug NHD - Terrein Castricum 1 ex Guido Keijl
21 aug NHD - Terrein Castricum 5 ex Ruud Altenburg
14 sep NHD - Hazenduin 2 ex Ruud Altenburg
23 sep Heemskerk 1 ex Ruud Altenburg
Pontische Meeuw
3 aug Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Lonnie Bregman
19 aug NHD - Terrein Castricum 1 ex Guido Keijl
21 sep NHD - Terrein Castricum 2 ex Ruud Altenburg
Noordse Stern
18 aug Castricum - Strand / Noordzee 2 -> Z Nico Hopman
10 sep IJmuiden - Noordpier 1 ex Dick Groenendijk
21 sep Wijk aan Zee – duinen/strand thv Reyndersweg 1 ex Auke Jansen

Hop
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Dwergstern
1 aug Castricum - Strand / Noordzee 13 -> Z Lonnie Bregman
23 aug NHD - Vogelduin 1 -> N H. Schekkerman Vrij hoog, roepend.
Zwarte Stern
1 aug Castricum - Strand / Noordzee 4 -> Z Lonnie Bregman
5 aug NHD - Hazenduin 1 -> Z Ruud Altenburg
8 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 -> Z Lonnie Bregman
21 sep IJmuiden - Noordzee 9 -> Z Auke Jansen
Zeekoet
15 sep Castricum - Strand / Noordzee 1 ex Lonnie Bregman Invallend
vanuit noord, ook nog een andere Alk/Zeekoet naar zuid.
Zomertortel
13 jul NHD - Russenduin / De Rellen 1 ex Rienk Slings
13 jul NHD - Russenduin / De Rellen 1 ex Jan Slagers
Kerkuil
17 jul Limmen 2 ex P. v. Renen Jonge Kerkuilen worden geringd.
24 jul Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 4 ex Dick Groenendijk Drie
juvenielen (werden geringd) en een adult.
1 sep Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 1 ex Piet Admiraal
Bosuil
10 jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex Sanne Koolwijk
12 jul NHD - Terrein Castricum 2 ex Rinus Dillerop
4 aug Bakkum - Noord 1 ex Hans Stapersma
5 aug Bakkum - Noord 1 ex Hans Stapersma
21 aug NHD - Terrein Egmond 1 ex Addy van Overbeeke
29 aug NHD - Zuidhoek / Berenweide 1 ex Maarten Immerzeel
2 sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex Hans Stapersma
15 sep NHD - Terrein Castricum 1 ex Wouter Bosgra
Ransuil
3 jul Castricum 3 ex Arend de Jong
12 t/m 22 jul Castricum 2 ex Henk van der Leest
Velduil
29 sep NHD - Russenduin / De Rellen 1 ex Rienk Slings
IJsvogel
Dit jaar voor het eerst een broedgeval op Landgoed Marquette. Er werden
IJsvogels in de volgende gebieden gezien: NHD – Infiltratiegebied,
Egmond-Binnen, NHD – Karpervijver, Castricum (gemeente), NHD –
Hoefijzermeer, NHD - Terrein Castricum, IJmuiden - Havens & Sluizen
Hop
Op 28 augustus werd een Hop gevangen op VRS Castricum.
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Draaihals
23 aug NHD - Terrein Cas 1 ex CS Roselaar & I. Maas Alleen 3x gehoord
25 aug NHD - Zuidernollen 6 vangst VRS Castricum
26 aug NHD - Zuidernollen 1 ex Ruud Altenburg Zonnend in top meidoorn,
ook 1 vangst VRS Castricum
27 aug NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex Martin Camphuijsen ook 1 vangst
VRS Castricum
28 aug NHD - Terrein Bakkum 1 ex Arjen (A.T. Dekker) en anderen
29 aug NHD - Terrein Egmond 1 ex Lonnie Bregman Vloog voor me op
30 aug NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex E. v. Saane ook 1 vangst VRS Castr.
31 aug NHD - Zuidernollen 1 ex vangst VRS Castricum
6 sep NHD - Zuidernollen 2 ex vangst VRS Castricum
7, 12, 15 en 19 sep NHD - Zuidernollen 1 vangst VRS Castricum
Groene Specht
21 meldingen verspreid over de periode en werkgebied.
Kleine Bonte Specht
28 aug NHD - De Krim 1 ex Sander Schagen
23 sep NHD - Westerberg 1 ex Sander Schagen
Oeverzwaluw
5 jul Wijk aan Zee - staalfabrieken 5 ex Dick Groenendijk
4 aug Waterberging Noorderveld 3 overvliegend Ruud Altenburg
8 aug NHD - Leenscheuterwei 3 ex Dick Groenendijk
8 aug NHD - Verbrande Vlak 3 -> N Dick Groenendijk
8 aug Wijk aan Zee - staalfabrieken 5 ex Dick Groenendijk
9 aug NHD - Infiltratiegebied 1 -> Z CS Roselaar
23 aug NHD - Zuidernollen 1 -> Z Irene Maas
4 sep NHD - Vogelduin 2 -> Z Lonnie Bregman
28 sep NHD – Infil. 6 ex CS Roselaar in groep van 24, tenminste 6 Oever28 sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex Jacos Jes
Grote Pieper
27 sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex Arnold Wijker
29 sep NHD - Vogelduin 1 -> Z Ruud Altenburg Vloog roepend over. Leek
in te vallen maar niet teruggevonden
29 sep NHD - Zuidernollen 1 ex Arnold Wijker
Duinpieper
26 sep NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex M. van Leeuwen Streek neer op een
topje, Ik heb een rondtrekkende beweging gemaakt om het licht beter te
krijgen. Een vrij grote vogel, van boven grijzig en lichte borst. Ernaast
zaten 2 Graspiepers, dus duidelijk verschil. Een lichte wenkbrauwstreep en
een meerlettergrepige roep toen hij weg vloog. Thuis via Cd: Duinpieper !
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Graspieper
25 sep 9000 ex Castricum aan Zee (landtrek) Lonnie Bregman
Oeverpieper
15 sep NHD - Hazenduin 1 -> Z
21 sep IJmuiden - Noordpier 5 ex
23 sep NHD - Infiltratiegebied 1 -> Z
28 sep NHD - Infiltratiegebied 4 ex
28 sep Castricum aan Zee 1 -> Z
28 sep NHD - Soeckebacker 1 -> Z
Grote Gele Kwikstaart
18 sep NHD - Terrein Heemskerk 1 -> ZW Lonnie Bregman
20 sep Castricum 1 ex Leo Heemskerk
21 sep NHD - Terrein Castricum 2 -> Z Ruud Altenburg
24 sep NHD - Zuidernollen 1 vangst Luc Knijnsberg
27 sep Uitgeest 1 ex Ruud Altenburg
28 sep NHD - Infiltratiegebied 1 -> Z CS Roselaar
29 sep Uitgeest 2 ex Lonnie Bregman
29 sep NHD - Vogelduin 2 -> Z Ruud Altenburg
29 sep NHD - De Hoge Toren 1 -> Z Ruud Altenburg
30 sep NHD - Vogelduin 4 -> Z Hans Schekkerman
5 jul Castricum (gemeente) 2 ex Natasja Nachbar
Noordse Nachtegaal
31 aug NHD - Zuidernollen 1 Ringvangst VRS Castricum.
Blauwborst
5 jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex Dick Groenendijk
7 jul NHD - Russenduin / De Rellen 2 ex Bert Beekman
26 jul NHD - Terrein Bakkum 1 ex Marian van Leeuwen
11 aug NHD - Infiltratiegebied 1 ex Maurice Tijm
28 aug NHD - Soeckebacker 1 ex Dick Groenendijk
4 sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex Lonnie Bregman
Paapje
Er werden veel Paapjes gemeld. 48 waarnemingen van ruim 100 exx.
Beflijster
28 sep NHD - De Hoge Toren 1 -> ZO Rutger Rotscheid.
Waterrietzanger
6 ex. Gevangen op VRS Castr. op 7,8,10,11 Aug en op 7 en 9 September.
Struikrietzanger
2 ex. Gevangen op VRS Castricum op 4 Augustus en op 27 September.
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Kleine Spotvogel
Nog nooit was er een Kleine Spotvogel gevangen op VRS Castricum. Maar
dit jaar werden er op 9 en op 12 September een gevangen.
Spotvogel
1 jul NHD - Terrein Egmond 1 ex Luc Knijnsberg
2 jul Limmen - Limmerpolder 1 ex Mary Markx
5 jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex Dick Groenendijk
Orpheusspotvogel
1 jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex Ruud Altenburg
5 jul NHD - Terrein Heemskerk 1 ex Dick Groenendijk Nog aanwezig.
Sperwergrasmus
3 ex. Gevangen op VRS Castr. op 7, 15 en 27 September
25 sep NHD - Zuidernollen 1 ex TS v/d Meer 1kj vogel, scharrelend in de
duindoorn naast de netten van de Vinkenbaan.
Bladkoning
26 ex. Werden gevangen op VRS Castricum
21 sep Heemskerk - Heemskerkerduin e.o. 1 ex Piet Admiraal
25 sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex Arnold Wijker TS van der Meer
27 sep NHD - De Krim 1 ex CS Roselaar
28 sep NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex M. Salverda In grote groep mezen.
Vuurgoudhaan
Er werden 94x Vuurgoudhaantjes gevangen op VRS Castricum
15 sep NHD - Terrein Castricum 2 ex Hans Schekkerman
27 sep NHD - Infiltratiegebied 1 ex CS Roselaar door struiken naar oost
30 sep NHD - Terrein Heemskerk 3 ex Lonnie Bregman
Kuifmees
20 jul NHD - Zuidhoek / Berenweide 1 ex Edwin Kerssens
1 sep NHD - Terrein Bakkum 1 ex Gijs Doeglas
Boomklever
22 meldingen van boomklevers op 7 verschillende plekken in het NHD
Klapekster
29 sep NHD - Terrein Heemskerk 1 ex Hans Schekkerman
19-10-2013 vangst VRS Castricum
Europese Kanarie
18-8 NHD - Zuidernollen 1 ex. Hans Schekkerman Juveniel, nog zonder
gele stuit. Kwam in zijn eentje aanvliegen.
Noordse Kauw
12 aug Heemskerk 1 ex Carel de Vink
Kruisbek
70 meldingen verspreid over de gehele periode.
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Roodmus
1 jul NHD - Leenscheuterwei 1 ex Hans Schekkerman Onafgebroken
zingend. Zelfde vogel als de adult van 16 juni, herkenbaar aan uitbreiding
rood op keel, opvallend witte toppen aan middelste dekveren en lichte
toppen grote dekveren en tertial-randen in combinatie met rode rug.
Tweede (2kj) vogel van 16jun nu niet meer aangetroffen.
2 jul NHD - Leenscheuterwei 1 ex Rienk Slings zong regelmatig
21 jul NHD - Infiltratiegebied 1 vangst Piet Admiraal
IJsgors
20 sep NHD - Infiltratiegebied 1 -> Z Guido Keijl
21 sep NHD - Vogelduin 1 overvliegend Hans Kuperus
21 sep NHD - Hazenduin 1 ex Guido Keijl
21 sep NHD - Hazenduin 2 -> Z Ruud Altenburg
28 sep NHD - Vogelduin 2 overvliegend Lonnie Bregman
30 sep NHD - Vogelduin 6 -> Z Hans Schekkerman
Sneeuwgors
15 sep NHD - Terrein Egmond 1 ex Rienk Slings Mijn vroegste ooit.
28 sep NHD - Centrale Vlak e.o. 1 ex Merijn Salverda Ter plaatse.
30 sep NHD - Zuidernollen 2 -> N Guido Keijl
Dwerggors
24 sep NHD - Zuidernollen 1 overvliegend luc knijnsberg
27 sep NHD - Infiltratiegebied 2 vangst CS Roselaar
27 sep NHD - Zuidernollen 2 vangst Henk Levering

LEZINGEN & EXCURSIES – 1de kwartaal 2014
Commissie Lezingen & Excursies
NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers voor de lezingen
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol! Er zijn in het
winterseizoen 2 middaglezingen en 2 avondlezingen. Gratis voor
WVG leden, niet leden betalen € 3,00.
Dinsdag 14 jan: Avondlezing ‘Aldabra, Hell of a Paradise’.
Aldabra is het grootste atol in de Indische Oceaan, met een zeer hoge
biodiversiteit.
Spreker: Philip Friskorn.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur.
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Zaterdag 18 januari: Excursie Wieringen/Wieringermeer.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 16.00 uur.
Zaterdag 8 februari: Middaglezing ‘Verrassend vogels kijken dicht
bij huis’.
Spreker: Koos Dansen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.30 uur.
Zaterdag 15 februari: Excursie Zuidpier, Kennemermeer, haven en
sluizencomplex IJmuiden.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 15.00 uur.
Woensdag 5 maart: Avondlezing over Flora en Faunawet en
Natuurbeheer in Nederland.
Spreker: Harm Niesen.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 22 maart: Dagexcursie Veluwezoom, IJsselvallei en
mogelijk de Graafschap. O.a. Middelste Bonte Specht,
Taigaboomkruiper en IJslandse Grutto.
Excursieleider: Robert Ketelaar (Natuurmonumenten).
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca.18.00 uur.
Zondag 13 april: Excursie Kalverpolder en directe omgeving. Deze
polder ligt bij Wormer.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 7.00 uur; tot ca.13.30 uur.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Di 15 april:
ALV in ‘Toonbeeld’, Jan van Nassaustraat 6, Castricum.
Za 3 mei:
Ochtendexcursie Geestmerambacht/Kleimeer.
17 t/m 24 mei: Weekexcursie La Brenne, Frankrijk. Deze excursie is
volgeboekt; de deelnemers krijgen t.z.t. nader bericht.
Za 14 juni:
Excursie Zwanenwater o.l.v. Huub Huneker.
Wijzigingen Ledenbestand
Als nieuwe jeugdleden hebben zich aangemeld:
Elize en Femke Miers
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