Uit het bestuur
Hans Stapersma

- Op 10 april 2013 bestaat de Vogelwerkgroep 55 jaar ! We zullen dit op
bescheiden wijze vieren tijdens onze Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 16 april in De Hoep – nog een reden om te komen dus “be there” !
- De lange lijst aan vacatures die we met U deelden tijdens de vorige
Algemene Ledenvergadering is gelukkig inmiddels een stuk korter
geworden doordat een aantal mensen zich bereid verklaard heeft om
openstaande taken op te pakken – geweldig ! We hebben echter nog
steeds een paar vacatures waarvan die van secretaris (per 16 april) veruit
het meest urgent is. Mocht U dit in Uw achterhoofd eigenlijk altijd al
hebben willen doen, schroom dan niet om dit te melden – pak deze kans !
Gelukkig heeft onze aftredende secretaris aangegeven nog wel even ad
interim door te willen/kunnen gaan zodat we nog geen acuut probleem
hebben maar een grote zorg is het wel ! Wie o wie ??
- Het bestuur heeft een actie om een SOVON cursus te organiseren voor
geïnteresseerde leden die willen leren vogels te tellen en te inventariseren
op een gestandaardiseerde manier. Hierbij een oproep om U aan te
melden bij schrijver dezes wanneer U hier interesse in heeft.
- Voor het eerst in haar 55-jarig bestaan heeft de Vogelwerkgroep de gang
naar de rechter gemaakt in haar inzet voor de belangen van vogels.
Gedreven door het belang van een paar ondernemers op het strand, wil de
gemeente Castricum de weg vrij maken voor het jaarrond openstellen van
maar liefst 4 strandpaviljoens en het toestaan van overnachten in, onder
meer, strandhuisjes op het strand. De Vogelwerkgroep maakt zich grote
zorgen over de daardoor toenemende recreatiedruk vooral vroeg op de
dag op het aanpalende Natura 2000 gebied en met name op de ter plekke
aanwezige broedpopulatie Tapuit, die nog een van de zeer weinige
resterende levensvatbare kernpopulaties in Nederland is. Onze zorg ten
aanzien van de aanwezigheid van strandpaviljoens in de winter betreft de
mogelijk negatieve invloed op het instuiven van zand en kalk in het
achterliggende duingebied waardoor opnieuw voor negatieve effecten op
de zeer waardevolle “grijze duinen” gevreesd wordt, de habitat van de
Tapuit. De Natuurbeschermingswet schrijft ondubbelzinnig voor dat bij
zulke verandering negatieve effecten op voorhand moeten worden
uitgesloten, hetgeen in onze ogen niet het geval is. Helaas komt dit vaker
voor: natuurbeschermingsorganisaties moeten via de rechter de overheid
dwingen zich beter aan de wet te houden ! Uitspraak verwacht: eind april ?
De Winterkoning 48 (2)

1

Roofvogels uit het West-Palearctische gebied, waargenomen in
Gambia, Senegal en het zuiden van Mauretanië in februari/maart 2005
Jos Vroege
Banc d’Arguin
Begin 2005 maakte ik met een aantal andere Nederlandse vogelaars een
reis door Gambia, Senegal en Mauretanië. Op 18 februari vlogen wij vanuit
Amsterdam naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Van daaruit zouden wij
al vogelend met een aantal terreinwagens naar de Banc d’Arguin in
Mauretanië rijden. De Banc d’ Arguin – door sommigen aangeduid als ‘het
paradijs’ (Ouweneel, 2011) – zouden wij echter nooit bereiken. Al vanaf
dag één hadden wij te kampen met autopech. We besloten uiteindelijk niet
verder te gaan dan Keur Massene, in het zuiden van Mauretanië. Met de
auto’s die wij tot onze beschikking hadden, was de tocht door de woestijn
naar de Banc d’Arguin gewoonweg te riskant.
Voor een deel van het reisgezelschap draaide deze reis door West-Afrika
daarmee uit op een totale desillusie. Voor mij was dat niet het geval. Het
was mijn eerste reis door Afrika ten zuiden van de Sahara. Iedere keer dat
één van onze auto’s tot stilstand kwam, liep ik met mijn kijker het veld in en
genoot van die fantastische mix van Afrikaanse vogels en vogels uit het
West-Palearctische gebied in een voor mij geheel nieuwe omgeving.
Roofvogels uit het West-Palearctische gebied
Van de 15 dagen die wij in West-Afrika doorbrachten, waren wij er uiteindelijk zeven in Gambia (Sukuta, Tendaba), vier in de Senegaldelta (Saint
Louis, Keur Massene) en vier onderweg (Kaolack, Kébémer). De roofvogels uit het West-Palearctische gebied die wij in deze gebieden waarnamen, zijn te vinden in de Tabel.
Wespendieven en Boomvalken waren daar niet bij (Vroege, 2012). Wel
zagen wij Zwarte Wouwen, Bruine Kiekendieven, Grauwe Kiekendieven
en Slechtvalken: roofvogels die, net als de Wespendief en de Boomvalk,
ook in Nederland broeden. Dat de Slechtvalken die wij onderweg in
Senegal en in de Senegaldelta zagen, afkomstig waren uit het WestPalearctische gebied is echter niet zeker1. De Slechtvalk broedt ook in
Afrika ten zuiden van de Sahara (Sinclair & Ryan, 2003). Uit Senegal en
1

Als deze Slechtvalken afkomstig waren uit het West-Palearctische gebied ging
het waarschijnlijk om vogels uit Noord- of Noordoost Europa (Génsbol, 2005).
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Mauretanië waren tot eind vorige eeuw echter geen broedgevallen bekend
(Barlow e.a., 1999).
Gambia
Monniksgier

Aegypius monachus

Vale Gier

Gyps fulvus

Dwergarend

Aquila pennata

x

Visarend

Pandion haliaetus

x

(Grijze Wouw)

Elanus caeruleus

x

Zwarte Wouw

Milvus migrans

Bruine Kiekendief

Circus aeruginosus

Grauwe Kiekendief

Circus pygargus

Steppekiekendief

Circus macrourus

Kleine Torenvalk

Falco naumanni

(Lannervalk)

Falco biarmicus

(Slechtvalk)

Falco peregrinus

Onderweg in Senegal

Senegaldelta

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

Tabel. Roofvogels uit het West-Palearctische gebied waargenomen tijdens een reis
door Gambia, Senegal en het zuiden van Mauretanië (18 februari - 4 maart 2005).
Roofvogels die in ook in West-Afrika (deels) standvogel zijn, staan tussen haakjes .

Slaaptrek van Kleine Torenvalken
Tijdens deze reis door Gambia, Senegal en het zuiden van Mauretanië
deden wij een aantal opmerkelijke waarnemingen. Zo was op 22 februari
aan het einde van de dag, vlak voordat wij de rivier de Saloum overstaken
en in Kaolack op zoek gingen naar een slaapplek, de lucht opeens “vol
overtrekkende Kleine Torenvalken” (Verrips, 2006). Daartussen ontdekten
wij ook een aantal Zwaluwstaartwouwen. De vogels kwamen uit het zuidoosten en vlogen in noordwestelijke richting. Het ging hierbij om duizenden
exemplaren. Wij sliepen die nacht in het westen van Kaolack. Zodra het
licht werd, gingen wij naar buiten. Ook toen was de lucht al weer vol Kleine
Torenvalken (met daartussen andermaal enkele Zwaluwstaartwouwen). De
vogels kwamen nu uit het zuidwesten en vlogen in noordoostelijke richting.
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In ‘Living on the edge’ – dat monumentale boek over de wetlands en
vogels van de Sahel - schrijven Zwarts e.a. (2009) dat Philippe Pilard van
de ‘Ligue pour la Protection des Oiseaux’ in Senegal een slaapplaats met
28.600 Kleine Torenvalken en 16.000 Zwaluwstaartwouwen heeft ontdekt.
Dat was in januari 2007. In de jaren daarna werden in januari 21.00029.000 Kleine Torenvalken en 20.000-36.000 Zwaluwstaartwouwen geteld
(Buij e.a., in press). Deze slaapplaats bevindt zich op het ’Île de Kousmar’,
even ten zuidwesten van Kaolack. Dat is vast de plek waar wij in februari
2005 de Kleine Torenvalken en Zwaluwstaartwouwen naartoe en vandaan
zagen vliegen. Als wij destijds de tijd hadden genomen om naar deze
slaapplaats te zoeken, hadden we die met een kruispeiling waarschijnlijk
snel gevonden.
Volgens Génsbol (2005) broeden in heel Europa naar schatting 27.00057.000 paar Kleine Torenvalken. Spanje herbergt met 20.000 paar de
grootste populatie. Wat de herkomst is van de Kleine Torenvalken op de
slaapplaats bij Kaolack is niet bekend. Volgens Rodríguez e.a. (2009)
overwinteren de vogels uit het West-Palearctische gebied waarschijnlijk
vooral in West-Afrika (Senegal en Mauretanië) en de vogels uit Azië in
Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zijn echter ook vogels uit het westelijke deel van
Zuid-Europa aangetroffen (Rodriguez e.a., 2009). Zou een deel van de
Kleine Torenvalken overwinterend in West-Afrika, net als de tijdens deze
reis waargenomen Steppekiekendieven, niet uit het oosten van Europa en
het westen van Azië afkomstig kunnen zijn? De slaapplaats bij Kaolack,
die volgens de plaatselijke bevolking al tenminste vanaf de jaren zeventig
in gebruik is (Buij e.a, in press), zou ieder jaar wel eens meer dan een
derde van de West-Europese populatie van Kleine Torenvalken kunnen
herbergen (Rodríguez e.a., 2009)2.
Monniksgier
Een andere opmerkelijke waarneming deden wij op 23 februari terwijl wij
van Kaolack naar Saint Louis reden. Langs de weg lag nogal wat
doodgereden vee en daarbij bevonden zich zo nu en dan groepen gieren.
Behalve Afrikaanse gieren als de Kapgier, Witruggier, Rüppells Gier en
Oorgier troffen wij daarbij ook Vale Gieren aan (Foto 1). Dat zijn schaarse
wintergasten uit het (West)-Palearctische gebied (Barlow e.a., 1999;
2

Marc van Roomen (SOVON) bracht in december 2012 nog een bezoek aan deze
slaapplaats. Van de lokale tellers vernam hij dat daar op dat moment ongeveer
4000 Kleine Torenvalken en 10.000 Zwaluwstaartwouwen aanwezig waren.
4
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Bildstein e.a., 2009). Tussen Touba en Louga zagen wij in een grote groep
gieren rondom het karkas van een paard ook “een heuse Monniksgier”
(Verrips, 2006). Dat dit een bijzondere waarneming was, realiseerden wij
ons onmiddellijk. Barlow e.a. (1999) namen in hun veldgids van ‘Senegambia’ de Monniksgier niet op en Sinclair & Ryan (2003) noemen de
Monniksgier alleen bij de soorten waarmee de Oorgier niet verward moet
worden. Zij betitelen hem daarbij als ‘dwaalgast uit het Palearctisch gebied’
in het noorden van Afrika ten zuiden van de Sahara. De door ons
waargenomen vogel was, zoals op de door Klaas de Vet gemaakte foto’s
goed valt te zien, een onvolwassen exemplaar (Foto 2).

Foto 1. Rüppells Gier, Oorgier, Vale Gier en Witruggier (v.l.n.r.), tussen Touba en
Louga (Senegal), 23 februari 2005. Foto: Klaas de Vet.

In ‘Vulture News’ zijn in 2007 twee foto’s gepubliceerd waarop, temidden
van een aantal Afrikaanse gieren, ook een onvolwassen Monniksgier is te
zien. Deze foto’s zijn gemaakt op 13 februari 2007 door Adriano Talamelli,
waarschijnlijk in Nianing bij M’bour (aan de kust, iets ten zuidoosten van
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Dakar). In het Bulletin van de ‘African Bird Club’ wordt in dit verband
gesproken over de eerste waarneming van een Monniksgier voor Senegal
(Talamelli, 2007).

Foto 2. Oorgier, Witruggier en Monniksgier, tussen Touba en Louga (Senegal), 23
februari 2005. Foto: Klaas de Vet.

Indien onze waarneming van 23 februari 2005 wordt aanvaard, is dat waarschijnlijk het allereerste geval voor Senegal. Maar wie weet hoe vaak
onvolwassen Monniksgieren in deze regio opduiken? Senegal is een groot
land. En in vergelijking met andere Afrikaanse regio’s - en zeker met een
land als Nederland3 - is het aantal vogelaars gering.
De door ons waargenomen vogel is waarschijnlijk afkomstig uit ZuidwestEuropa en zal, wellicht samen met een groep onvolwassen Vale Gieren
(Bildstein e.a., 2009), bij Gibraltar de Middellandse Zee en vervolgens de
3
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Zie in dit verband het aantal meldingen van Monniksgieren op waarneming.nl.
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Sahara zijn overgestoken. Dat deze vogel afkomstig is uit ZuidoostEuropa, of zelfs het westen van Azië, valt echter niet uit te sluiten. In het
westelijk deel van hun verspreidingsgebied (Spanje, Griekenland) zijn
volwassen Monniksgieren standvogels en zwerven de jonge vogels rond.
Slechts enkele vogels raken daarbij ver van het broedgebied vandaan
(Génsbøl, 2005). In het oostelijk deel van hun verspreidingsgebied
(Centraal-Azië, Mongolië en China) zijn zowel de volwassen als de jonge
exemplaren trekvogels. In Turkije, Georgië en Armenië geldt dat voor de
onvolwassen Monniksgieren. Hun overwinteringsgebied ligt, voor zover
bekend, op het Arabisch Schiereiland en in Iran (Gavashelishvili e.a.,
2012; Yamac & Bilgin, 2012). Maar ook in Egypte en Soedan zijn
Monniksgieren waargenomen, evenals in Israel tijdens de voor- en
najaarstrek (Forsman, 1999). Ook langs die weg wordt Afrika dus door
Monniksgieren bereikt.
Dankbetuiging
Dit artikel verschijnt, in een iets andere vorm, ook in de De Takkeling, het
blad van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Met dank aan Rob Bijlsma,
Eduard Opperman en Maarten Verrips voor hun commentaar op een
eerdere versie van dit artikel, Marc van Roomen voor de informatie over
zijn bezoek aan het ‘Île de Kousmar’ bij Kaolack, en Klaas de Vet voor de
toestemming om door hem gemaakte foto’s te digitaliseren en als illustratie
bij dit artikel te gebruiken.

Euro Birdwatch, 6-10-2012
Marian van Leeuwen
Er hadden zich bij Arend 5 mensen aangemeld voor deze dag, dus werd
het 1 telpost aan de zeereep, hoek Vlewosche weg en Grote Veldweg,
daar zouden we elkaar vinden. Helaas was Arend zelf verhinderd.
De weersverwachting was niet hoopgevend. Toch kwamen twee tellers
opdagen, Hans Stapersma en ondergetekende. De andere drie mannenbroeders lieten verstek gaan! Achteraf bleek dat Jan Zweeris in de auto op
de parkeerplaats had zitten wachten.
De Winterkoning 48 (2)
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En jazeker, tot 10.00 uur regen, zoals Buienradar die ochtend had
voorspeld. Het is dat we erop gekleed waren anders waren we als twee
verzopen katten terug gegaan. Onder een grote paraplu lag het papierwerk
waarop met koude klamme hand werd genoteerd!
En …… er was toch trek, niet overdadig maar gestaag kwam er wat langs
of viel een groepje in, zoals Pimpelmezen en Heggenmussen. T.p. zat een
Heggenmus te roepen, een groepje bleef erboven hangen, riepen terug en
doken naar beneden. Dat was een leuke waarneming. Een roepende
Boomleeuwerik vrolijkte ook de boel wat op, er kwamen nog wat familieleden van hem langs, gezellig.
In het verleden was vaak de Spreeuw de meest geziene soort en deze
morgen uiteindelijk ook. Dat kwam door een hele grote groep die aan het
einde van de ochtend nog langs trok. Wij hadden onze topper al aan de
Zilvermeeuw toebedeeld omdat die de hele morgen gestadig langs
kwamen, verrassend! Doelgericht vlogen ze over de zeereep en het strand
naar het zuiden met enkele Kleine en Grote Mantelmeeuwen. Een
Boomvalk, een Slechtvalk, 3 Sperwers en 3 Buizerds vormden de
roofvogels. Tussen 10.00 en 12.00 uur scheen ook een periode de zon;
hoe heerlijk kan de oktoberzon nog zijn! Om 12.00 uur zijn we gestopt en
kijken, ondanks de regen, terug op een mooie ochtend! De waarnemingen:
Aalscholver 2
Graspieper 40
Spreeuw 950
Vink 28
Keep 3
Zilvermeeuw 681
Kleine Mantelmeeuw 35
Grote Mantelmeeuw 2
Buizerd 3
Sperwer 3
Boomvalk 1
Slechtvalk 1
Heggenmus 15
Merel 2

Zanglijster 3
Zwarte Kraai 16
Gaai 6
Pimpelmees 12
Boomleeuwerik 13
Veldleeuwerik 4
Kneu 6
Putter 20
Tjiftjaf 2
Ringmus 1
Rotgans 2
Watersnip 3
Witte Kwikstaart 1
Boerenzwaluw 2

Totaal: 1855 vogels, 28 soorten
7.45-8 uur: 4; 8-9 uur: 77; 9-10 uur: 141; 10-11 uur: 401; 11-12 uur: 1212
8
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Fietsexcursie NHD, 15-12-2012
Bert Klees
Het is winderig, maar verder prima weer. Met slechts 5 man, inclusief onze
excursieleider André Dekker, fietsen we even over negen het Noordhollands Duinreservaat in. Het eerste doel is vogelkijkhut 't Boetje van
onze Kees. Daar aangekomen kijken we vreemd op, er lopen een aantal
mannen voor de hut. Het blijken mensen van de Werkgroep IJsvogels te
zijn die een paar dikke boomtakken voor de hut plaatsen en even verder
aan de linkerzijde van het U-meer een IJsvogelwand maken. Door de lage
waterstand voor onderhoudswerkzaamheden, zijn er rond het meer brede
zandbanken ontstaan wat het werken erg gemakkelijk maakt.
Er zwemt aan de overzijde een grote groep Meerkoeten met Kuif- en Tafeleenden. Ook een paar Brilduikers en vanachter het schiereiland vandaan
komen steeds meer Grote Zaagbekken in beeld. Er vliegt een Grote
Mantelmeeuw en enkele Aalscholvers voorbij en ongeveer boven de
Vinkenbaan vliegt een Torenvalk, die we later bij het langsfietsen nog
prachtig zien zitten in de bosjes daar. Voor de hut dwarrelt een Pimpelmees langs en er zit een Winterkoning in het riet. Arend ziet aan de
overzijde van het meer een Roodborst, wat ik een hele prestatie vond !
André trakteerde op koffie met koek, waardoor ik bijna de overvliegende
Buizerd miste. Verder gefietst richting Doornvlak, onderweg nog een paar
Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen en vechtende Blauwe Reigers gezien.
Het watertje voor de hut bij het Doornvlak was nu een enorm meer, waar
zelfs een vrouwtje Brilduiker aan het foerageren was. Verder was er,
behalve dan die prachtige Exmoorpony’s, niets te beleven. Net toen we
wilden vertrekken verscheen er tegen de bosrand een opvallend lichte
Buizerd die het aan de stok had met een Zwarte Kraai.
Toen richting zee, fietsen gestald bij het uitzichtduin en naar het strand
gelopen. Op de vloedlijn liepen een aantal Zilvermeeuwen, een Grote
Mantelmeeuw en één Drieteenstrandloper. Verder op zee vlogen, vlak
boven het water, een aantal groepen Aalscholvers naar het zuiden en ook
nog een klein groepje Zeekoeten, of waren het Alken? Daar kwamen we
niet uit.
De donkere wolken boven zee voorspelden niet veel goeds en weldra
begon het ook te spatten. Op de terugweg naar de fietsen zagen we op de
kruising met de Vlewose weg nog een Groenling en Putter, waar we op de
heenweg al een Graspieper hadden gezien. Bij de fietsen begon het al wat
harder te regenen. We bedankten onze excursieleider André en haastten
ons naar huis.
De Winterkoning 48 (2)
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Dagexcursie Friese Waddenkust, 2-2-2013
Marian van Leeuwen

Toen de wekker ging regende het en niet zo zuinig ook. Dat zal velen in
hun bed gehouden hebben maar toch hebben zij ongelijk gehad. Met drie
mensen in (uiteraard) één auto reden we noordwaarts door Noord Holland
en het begon steeds meer op te klaren tot een heldere hemel met zon!
Daar waren Arend de Jong, excursieleider, Marian van Leeuwen, excursiecommissielid, en de dappere deelnemer Klaas Mudde, erg blij mee !
Bij de eerste stopplaats, Kornwerderzand, bleek wel dat er een zeer koude
en straffe wind stond en die heeft ons de hele dag vergezeld! En de auto
werd onze HVP, harde wind vluchtplaats! Bij het Kornwerderzand zagen
we, tot onze vreugde, een grote groep van zo’n 500 Tafeleenden; volgens
berichten en ervaring van velen zien we die steeds minder. Binnen de
sluizen en de dammen zwommen 10 mannelijke Nonnetjes en 3 vrouwtjes,
11 Grote Zaagbekken mannen en vrouwen, 3 paar Middelste Zaagbekken,
een Dodaars en Bergeenden. Een Holenduif vloog langs. De kleine
vogeltjes hielden zich gedrukt, we hoorden alleen de Winterkoning en
zagen 2 langs vliegende Vinken.
Tweede stop langs de ventweg in de hoek vlak voor Friesland. Rechts van
de weg zagen we Nonnetje, Brilduiker, man en vrouw, Dodaars, Tafel- en
Kuifeenden, Wulp en een zittende Buizerd.
De derde stopplaats werd het Hegewiersterfjild waar de snoeiharde wind
door de kijkgaten blies en we luwe hoekjes moesten zoeken om te kunnen
waarnemen. Het fjild bood duizenden Smienten, zo’n 100 Slobeenden, 50
Tafeleenden, Wintertalingen, Bergeenden, Wilde Eenden, Kuifeenden,
zo’n 30 IJslandse Tureluurs, Buizerd en Torenvalk, 8 Kieviten (die zijn
blijkbaar nog niet in grote getale terug van hun vorstverlet) en in de lucht
een groep van zo’n 50 Goudplevieren. Aan de polderkant zo’n 1000
Kolganzen, 6 Brandganzen, Grauwe Ganzen en een groep Wulpen.
Omdat het zonnig was kreeg alles kleur en dan hoef ik niet uit te leggen
hoe mooi de verenkleden waren. We zagen een pittige bui aankomen en,
echt waar, was net bij ons toen we bij de auto waren, losbarstte en weer
snel verdween.
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De volgende stopplaats was het buitendijks gebied van het Fryske Gea bij
de Zwarte Haan. En daar konden met de zon in de rug genieten van grote
groepen Kanoeten, Scholeksters, en kleinere groepen Bergeenden,
Rotganzen, en Wulpen. De kleinste groepjes werden gevormd door Kluten,
Kieviten en Wintertalingen. Wat een onrust als het opvloog en weer inviel
en wij maar speuren naar de veroorzaker, misschien een Slechtvalk;
helaas, niet gespot. Een rustende Buizerd keek het allemaal aan en vloog
rustig weg. We zijn de dijk langs gelopen aan de wadwindkant, want daar
was alles te zien, op zoek naar Frater, Sneeuwgors of Strandleeuwerik,
helaas, ze waren er niet of hielden zich gedrukt. Want wat was die wind
koud en hard; de dijk maakte een wereld van verschil, oh die luwe
kant….een verademing!
De volgende stopplaats zou bij Holwerd bij de veerpontweg zijn maar met
algemene stemmen werd besloten om naar Noord Holland terug te gaan
en daar nog te vogelen. Langs de Afsluitdijk zagen we 4 jagende
Torenvalken en diverse rustende Buizerden en op het water grote groepen
Kuifeenden. Op Wieringen stopten we bij de Quarantaineweg ter hoogte
van camping Zeezicht. Duizenden Bonte Strandlopers waren hier aan het
foerageren en vlogen op om mooie heen en weer zwenkende groepen te
vormen. Met de zon in de rug een prachtig schouwspel. Ook liepen er
Rosse Grutto’s, Kluten en Zilverplevieren. Op het water een vrouw
Pijlstaart en een man Eider.
We trokken verder om de Abtskolk en de Verenigde Harger- en Pettemer
polder te bezoeken. In de Abtskolk lagen wel 3000 Smienten in de luwe
hoeken, zo slim zijn ze wel. Verder Wintertalingen, een groep Krakeenden
en een eenzame man Tafeleend. In de polder een grote groep Kolganzen
en een kleinere groep Brandganzen. Daar tussen poogden we de
Dwergganzen te ontdekken. Nadat we in onze HVP een 5 minuten
durende fikse bui compleet met regenboog hadden laten passeren, gingen
we verder met speuren. Arend ontdekte 4 Witbuik rotganzen en 30 Kleine
Rietganzen en was blij verrast. Helaas konden we de vaak gemelde
Dwergganzen niet vinden. Omdat we alle drie in een huiverig stadium
beland waren, was het tijd om naar huis te gaan. Onderweg nog een langs
vliegende Slechtvalk en een Sperwer en u kunt begrijpen dat we ondanks
de ijzige wind heel tevreden huiswaarts keerden.
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Poolexpeditie Alkmaardermeer, 23-2-2013 (uitgesteld van 20-1-2013)
Micha de Heus
Op zaterdagochtend 23 februari stond Bart Korf klaar bij station Castricum.
Klaar voor een expeditie naar het Alkmaardermeer. Drie nieuwsgierige
vogelaars (Dick, Micha en Renie) sloten zich bij hem aan en de reis per
fiets richting Uitgeest werd aangevangen. Begeleid door een bleek
zonnetje zagen we in de polder net buiten de bebouwing van Castricum
Smienten, Meerkoeten en - verstopt in een slootje - een aantal Wintertalingen. Vlak voor de provinciale weg Uitgeest - Limmen kwam Marian
erbij. Even genieten van de Kieviten, Grauwe Ganzen en Brandganzen, en
daarna op het stalen ros, met de neus in de opkomende wind. Bij Uitgeest
zagen we een Ringmus in een boom, gemoedelijk samen met een groepje
Spreeuwen. De temperatuur was al niet hoog (iets onder het vriespunt)
maar door de wind voelde het een stuk kouder. Rekening houdend met de
windchilfactor was de gevoelstemperatuur niet hoger dan 15 oC onder nul!
Bij het Alkmaardermeer aangekomen maakten we een kleine wandeling
door het knisperende rietland van Dorregeest. Mooi uitzicht over de
bevroren weilanden met Kolganzen, Brandganzen en Grauwe Ganzen. En
op het met ijsschotsjes bespikkelde water groepen Smienten, Krakeenden
en Wilde Eenden. Een hoogtepunt was een groep van wel 5000 Smienten.
Na een korte koffiepauze met koeken van Bart (voor als we de eerste
Grutto's zouden spotten) weer verder. Nog meer watervogels kwamen in
de kijker: Tafeleend, Bergeend, Dodaars, Fuut, Nijlgans, Knobbelzwaan,
Aalscholver, Kuifeend. En ook een vrouwtje Blauwe Kiekendief liet zich
prachtig zien, evenals een Havik, een Torenvalk en een Grote Zilverreiger.
We hadden nog hoop op een Baardmannetje (Renie had bij al zijn
bezoeken aan dit gebied een 100% score op deze soort) maar helaas liet
hij zich nu niet zien. Maar dat mocht de pret niet drukken want na een
lekker tochtje op de trappers werden wij met zicht vanuit de vogelhut in de
Hempolder getrakteerd op vechtende hazen, drie Buizerds op een rijtje en
weer een Grote Zilverreiger omringd door wolken ganzen. Een beetje
opgewarmd verder naar de rand van Akersloot, het Kerkmeer. Daar zagen
we onder andere weer prachtige Smienten, een viertal Grote Zaagbekken
en Krakeenden. Met daar vlakbij een Grote Mantelmeeuw, dobberend op
het water, wachtend op een lekker hapje... En in de omringende weilanden
grote groepen ganzen. Daarna met de wind in de rug richting Castricum
12
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waarna ieder zijns weegs ging. Op de terugweg zag ik samen met Dick als
kers op de ijstaart nog een groep van ca. 15 Putters.
Als afsluiter de lijst met alle andere nog niet genoemde soorten die we op
deze prachtige maar zeer koude ochtend hebben gezien: Meerkoet,
Koolmees, Pimpelmees, Kauw, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel,
Scholekster, Ekster, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Zwarte
Kraai, Blauwe Reiger, Graspieper, Winterkoning, Merel en Huismus.
Expeditie geslaagd, Bart! Bedankt!

Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE”
Cees Baart
Als ik de verslagen van de excursies voor onze rubriek aan het verzamelen
ben, sneeuwt het buiten. Zo denk je dat de winter voorbij is. Dat we
kunnen stoppen met het bijvoeren van de vogels of …. diezelfde vogels
zitten op de uitkijk met het idee van ‘wanneer wordt ons nog wat lekkers
gebracht’. In ieder geval is dit weekend de excursie “Tekenen en
schilderen van vogels’ in De Hoep aan de beurt. Hiervoor hebben zich al
meer dan 12 deelnemers opgegeven. Super! Omdat ik de kopij voor
Winterkoning een dezer dagen moet versturen, hoop ik dat het lukt om dit
verslag erbij op te nemen. En stel dat een van jullie ook nog een tekening
van een uil gaat maken dan krijgen we zo waar deze keer een heuse
“Uilenaflevering”. Wie weet? In ieder geval wens ik jullie veel leesplezier!
Braakballen pluizen
Henk van der Leest
Zondag 9 december werden Tim, Gijs, Sylvan, Matty, Sil, Milan, Wouter en
Jeroen, en de twee excursieleiders Jan en Henk, gastvrij onthaald door de
familie Zomerdijk aan de Heereweg in Bakkum. Met chocomel, koffie en
cake. Mijnheer Zomerdijk liet een video zien van een paartje Kerkuilen die
een paar jaar geleden in zijn schuur hebben gebroed. Savan, kleindochter
van de familie Zomerdijk, deed deze keer ook mee. En dat was maar goed
ook want we deden mee aan een echt onderzoek. Landschap NoordDe Winterkoning 48 (2)
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Holland, de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging willen graag weten welke kleine zoogdieren in Noord-Holland
voorkomen. Daarom zijn ze in 2011 met een onderzoek gestart. Omdat
veel kleine zoogdieren, zoals muizen, gegeten worden door Kerkuilen
kunnen braakballen veel informatie geven over welke kleine knaagdieren
en muizen er voorkomen. We hadden een grote pot met braakballen uit
Slootdorp gekregen van Landschap Noord-Holland waar we mee aan de
slag gingen. Om de spitsmuizen, woelmuizen en andere muizen te kunnen
herkennen (met een moeilijk woord: determineren) gebruikten we determinatietabellen van het Landschap Noord-Holland. Dat was nog best
moeilijk. De verschillende soorten zijn het best te herkennen aan hun
boven- en onderkaakjes. Met onze loepen en met hulp van Jan en Henk
konden we de muizen op naam brengen. Het aantal van elke soort
schreven we op een formulier. En na een ochtend hard werken wisten we
dat de Veldmuis de meest voorkomende soort is in de buurt van Slootdorp.
Verder hadden we drie soorten spitsmuizen: Bosspitsmuis, Waterspitsmuis
en Huisspitsmuis en ook drie soorten ware muizen: Dwergmuis, Bosmuis
en Huismuis. Henk zal de braakballen die nog over waren uitpluizen en
daarna de gegevens van alle formulieren bij elkaar optellen en doorgeven
aan het Landschap Noord-Holland.

Na het opruimen van de rommel en na mijnheer en mevrouw Zomerdijk te
hebben bedankt voor de gastvrijheid, waren we om ongeveer kwart over
twaalf klaar en gingen we naar huis.
14
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Hieronder kunnen jullie lezen hoe het Landschap Noord Holland onze
resultaten na het pluizen van de braakballen beschreven heeft. Ik heb dit
van hun website overgenomen. Wil je nog meer lezen ? Ga dan naar hun
website www.uilenballenpluizen.nl
Wat eten de Kerkuilen in "Slootdorp 11" - partij 380 : 43 uilenballen
verzameld op 27 januari 2011 en geplozen op 9-12-2012 door de
jeugdleden van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland:
Soort
Bosspitsmuis
Huisspitsmuis
Veldmuis
Dwergmuis
Bosmuis
Bruine rat
Huismuis
Totaal

Aantal
5
34
88
4
4
1
1
137

%
3.7
25.0
64.7
2.9
2.9
0.7
0.7

De Kerkuil heeft een gevarieerd dieet dat wisselt per biotoop en jaargetijde. De belangrijkste prooien zijn:
Veldmuis: Komt algemeen voor in graslanden, parken, tuinen, boomgaarden, slootkanten, klavervelden en dijken met kort gras. Eet plantaardig
voedsel.
Huisspitsmuis: Leeft in allerlei biotopen zoals
bosranden, parken, tuinen, heggen,boomgaarden,
weiden maar ook in
gebouwen zoals stallen,
schuren, boerderijen en
kelders. Leeft van kleine
dieren zoals pissebedden, slakken, spinnen,
larven, wormen en
muggen. Soms ook van
jonge
muizen
en
hommelen
wespennesten. De Huisspitsmuis heeft zich de afgelopen twintig jaar verspreid
over heel Noord-Holland en is inmiddels algemeen.
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Bosmuis: Leeft in bossen en open gebieden mits er
voldoende dekking is zoals wegbermen, boomgaarden, erven, parken, tuinen en braakland.
Bosspitsmuis: Komt voor in allerlei graslanden en
bossen met voldoende begroeiing zoals struweel,
bermen, tuinen, parken en
akkerranden. Is zeer
actief en eet per dag 8090%
van
z’n
lichaamsgewicht.
Kan
maximaal
drie
uur
zonder
eten
zoals
pissebedden, kevers,
wormen en slakken.
Overige soorten zijn:
Noordse woelmuis: een zeldzame moerasmuis die plaatselijk voor komt.
Waterspitsmuis: een zeldzame soort van dichtbegroeide oevers langs
helder water.
Bruine Rat: voor de Kerkuil een vette prooi; vangen alleen jonge beesten.
Dwergmuis: een kleine muis die nest bouwt in rietkragen en graanvelden.
Huismuis: komt algemeen voor in en rond gebouwen en wordt af en toe
gevangen.
Meer informatie over de leefwijze en voorkomen van kleine zoogdieren op
www.zoogdiervereniging.nl en dan zoeken bij zoogdiersoorten.

Bosuilenexcursie 11-1-2013
Henk van der Leest
Bij de Bosuilenexcursie van vorig jaar vroor het 15 graden. Ook vrijdagavond 11 januari 2013 is het winters. Een excursie voor echte doorzetters.
Nu vriest het geen 15 graden maar het begint wel te sneeuwen, eerst
zachtjes maar het gaat steeds harder. Als we weer naar huis gaan is het
wit om ons heen. Hoe zullen de Bosuilen hier op reageren ? Zullen ze zich
laten horen en zien?
16
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Arend de Jong, die elk jaar deze excursie met ons doet, vertelt dat in
ongeveer 1200 excursies die hij ooit heeft gedaan maar 3 keer was voorgekomen dat er geen Bosuilen waren waargenomen. Arend vertelt eerst
iets over hoe Bosuilen leven, hoe ze jagen, hoe oud ze kunnen worden, en
dat maar de helft van de jongen de eerste winter overleeft. En waarom ze
reageren als Arend het roepen van het mannetje Bosuil nadoet. Ze denken
dan dat er een indringer hun ‘woonkamer’ is binnengedrongen. Dat pikken
ze niet en dat laten ze horen (en soms ook zien).

Bosuil
De Winterkoning 48 (2)

Foto: Cees Baart
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Na een paar keer tevergeefs roepen op het terrein van Dijk en Duin fietsen
we het duingebied in. Normaal mag je daar ’s avonds en ’s nachts niet
komen. Maar met Arend erbij vinden de boswachters dat goed. Dat alleen
al is leuk om mee te maken. In het donker in het bos, terwijl het ook nog
sneeuwt. Als dat niet spannend is! Maar nou die uilen nog!
Nadat Arend weer een paar keer heeft geroepen, horen we achter ons de
eerste Bosuil terug roepen. Ver weg, en hij komt niet dichterbij. We
proberen het verderop nog maar eens. Eindelijk horen we er één van
dichtbij roepen. Hé, nog één. Zijn er twee mannetjes tegen elkaar aan het
roepen. Terwijl wij aan de warme chocolademelk gaan om een beetje op te
warmen, vechten die twee Bosuilenmannen om hun gebied. Gelukkig
alleen door tegen elkaar te roepen. Omdat ze alle aandacht voor elkaar
hebben, kan Arend roepen wat hij wil maar komen ze niet dichterbij. Toch
is dit een leuke waarneming. Uiteindelijk hebben we 4 mannetjes horen
roepen vanavond. Het is weer een mooie belevenis geweest.
Tekenen en schilderen van vogels
Cees Baart
Ondanks de vers gevallen sneeuw en de frisse wind staan er toch op zondag 10 februari 12 deelnemers achter het station van Castricum klaar. We
gaan op de fiets naar De Hoep. Hier gaan we onder leiding van Jan Castricum en de schrijver van dit verslag heel nauwkeurig kijken hoe vogels er in
detail uitzien en hoe we dit hierna ook nog eens op papier kunnen krijgen.
Daarom wordt er extra goed gelet op dikke, dunne, lange of kromme
snavel; smal, dik of slank lijf; lange, korte, brede of smalle staart; wenkbrauwstreep of niet, enz. enz. Het is leuk om te zien hoe enorm geconcentreerd er door jullie getekend wordt. Het wordt zelfs af en toe helemaal stil.
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Na het tekenen worden de kleurpotloden gepakt en wordt het verenpak zo
natuurgetrouw mogelijk ingekleurd. Met behulp van gum, door elkaar
kleuren en uitwrijven van kleurpotloodschraapsel worden hele mooie
resultaten behaald. Zo kan het dat alle kunstenaars trots achter hun
kunstwerken durven te poseren.
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En als je denkt dat zij er na zo’n twee uur genoeg van hebben? Nee hoor!
Jan en ik moeten wel enkele keren vertellen dat het tijd is om te stoppen.
En op de vraag “lijkt het jullie leuk om dit volgend jaar nog eens te doen?”
komt enthousiast en een volmondig ‘ja!’.
Welke vogels zijn er getekend?
Matty: een Ooievaar
Gijs: een IJsvogel
Jop: een Oehoe
Elias: een Kievit

Stef: een Gaai
Guus: een Purperkoet
Stan: een Boomvalk
Jeroen: een Oehoe

Xander: een Torenvalk
Sylvan:een Steenarend
Wouter: Knobbelzwaan
Elias: Blauwe Reiger

Overzicht van de komende excursies:
Datum*
Vrijdag
17 mei
Zondag
9 juni

Onderwerp
Nachtegalenexcursie

Excursieleiders
Cees en Dick.

Infiltratiegebied Castricum en
Boetje van onze Kees

Hans en Huub.

In mei / Extra excursie: Ringen van jonge
juni
Kerkuilen of Torenvalken.
In juni
Extra excursie: Nachtzwaluwen in
de duinen van Bergen / Schoorl.
Deze excursie is voor de ‘oudere’
jeugdleden i.v.m. het late tijdstip in
de avond.

Als deze kans er is,
horen jullie dit van ons.
Als deze kans er is,
horen jullie dit van ons.

* Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op (de 2 de) zondag (van de
maand).

Vogelbladen
Rien Burger
Tussen Duin en Dijk, nr 4, 2012
-In dit nummer komen vooral de sprekers aan het woord die hun verhaal
ook al op de Noord-Hollandse Natuurdag op 8 december hebben gehouden. Eén van die sprekers was Mennobart van Eerden die vertelde over de
vogels in het IJsselmeergebied. De grootste soortenrijkdom treft men aan
20
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in het IJsselmeer zelf. Prooidieren die belangrijk zijn voor de vogels, zijn de
Driehoeksmossel voor de duikeenden, zoals de Kuifeenden en Spiering
voor de viseters, zoals de Futen en Zaagbekken. Zowel de populatie van
de Driehoeksmossel als de Spiering daalt. Het lijkt erop dat de Driehoeksmossel geleidelijk wordt vervangen door de Quaggamossel uit de Zwarte
Zee (via de Donau). In het algemeen loopt de voedselproductie van het
gebied terug door steeds schoner water. Deze helderheid is niet best voor
de Sterns omdat Spiering zich dan niet graag aan het oppervlak vertoont.
-Tapuiten zijn erg gebaat bij de aanwezigheid van Konijnen. Konijnen
houden de vegetatie kort waardoor de Tapuiten beter insecten kunnen
ontdekken en verder maken ze holen die zeer geschikt zijn als nestplaats
voor de Tapuiten. Toch zijn er plekken waar volop Konijnen zijn maar geen
Tapuiten. Om meer inzicht te krijgen in het wel en wee van de Tapuiten is
er in 2007 een populatieonderzoek gestart in de duinen in de kop van
Noord-Holland en in het NHD. Men hoopt antwoord te krijgen op vragen
zoals wat de Tapuiten eten en waarom soms de eieren niet uitkomen. Een
voorlopige conclusie is dat in beide gebieden het broedsucces groot
genoeg is voor een stabiele populatie.
De Skor, nr 4, 2012 (VWG Texel)
-Het ziet er naar uit dat het grote verlies aan broedparen van de Grote
Stern op Griend redelijk gecompenseerd wordt door de vestiging van
broedkolonies op Texel, met name in de Petten en Ottersaat (oost Texel).
Het grote voordeel van deze twee kolonies is dat ze niet te lijden hebben
van hoge waterstanden die zo vaak desastreus waren op Griend. Verder
hebben ze nog het voordeel dat ze dichter bij de visgronden van de Grote
Stern in de Noordzee liggen. Er is nog een bijkomend voordeel voor ons
vogelaars: je kunt deze prachtige vogels van heel dichtbij te zien krijgen.
De Skor, nr 5, 2012 (VWG Texel)
-Ook kleine vogels kunnen bijzondere slaapplaatsen hebben. Zo ontdekte
een vogelaar dat in zijn tuin een hulststruik in de winter van 2012 gebruikt
werd door een groepje Putters. De vogels arriveerden een klein half uur
voor zonsondergang. Eerst begonnen ze hun snavel te reinigen door deze
geruime tijd langs een takje te wrijven en daarna staken ze hun kop in de
veren. Dat de Putters de Hulst als slaapboom kiezen, is begrijpelijk als
men bedenkt dat deze struik ’s winters zijn bladeren houdt en zo
beschutting voor de vogels biedt.
De Fitis, nr 3, 2012 (VWG Zuid-Kennemerland)
-Dat vogelaars alert moeten zijn, blijkt uit het ongelofelijke verhaal dat men
ontdekte dat in Amsterdamse Waterleidingduinen op het zweefvliegveld
aldaar nog een valkenier actief is. Er wordt met een Havik op Konijnen
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gejaagd. Uiteraard heeft de VWG geprotesteerd bij de beheerder van het
terrein, Waternet, tegen deze archaïsche toestand. Het lijkt wel een
verhaal van een eeuw terug.
De Kieft, nr 3, 2012 (VBW Zaanstreek)
-Het blijft goed gaan met de Lepelaar. In 2011 waren er 2332 broedparen
in Nederland, terwijl dat in de jaren zestig 150 paren waren. Maar niet
alleen in Nederland, hét bolwerk in Europa, maar ook in andere landen
gaat het goed. In 2010 telde men Duitsland 390 paar, in België 20 paar, in
Frankrijk ongeveer 500 paar en in Denemarken 60 paar. In Engeland is het
nog beperkt: 8 paar. Maar in het algemeen nemen overal de aantallen toe.
-Naast alle sombere verhalen over achteruitgang van de weidevogels,
komen er zo nu en dan ook goede berichten naar buiten. Al 30 jaar wordt
de Kalverpolder op weidevogels geïnventariseerd en uit de lange cijferreeksen blijkt dat in deze polder ten oosten van de Zaan de Grutto’s en de
Tureluurs weer wat toenemen en de Scholeksters gelijk blijven. Ook werd
er in 2011 weer een broedende Kemphaan en Watersnip aangetroffen.
Sovon Nieuws, nr 3, 2012
-In de nazomer van 2012 werden in Nederland, vooral in Noord-Holland
flink wat Lachsterns gezien. Deze vogels zijn afkomstig van de enige
kolonie in NW-Europa, namelijk die in de monding van de Elbe in Duitsland. Afgaande op de broedvogelaantallen daar, verbleef zo’n 45% in
Nederland. Dit onderstreept het belang van Nederland als nazomerpleisterplaats voor de Lachstern.

WAARNEMINGEN IN HET WERKGEBIED
Leo Heemskerk
Dit waarnemingen overzicht beslaat de periode van 1 oktober t/m 31 december 2012. 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.
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Parelduiker
15 okt 2012 Castricum - Strand/Noordzee 1 ex. overvliegend Mark Res
2 dec 2012 Castricum - Strand/Noordzee 1 ex. overvliegend F. Derriks
Noordse Stormvogel
15 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 2 ex. -> zuid Mark Res
Kuhls/Scopoli’s Pijlstormvogel
25 nov 2012 Castricum aan Zee 1 ex. -> N Nico Hopman, Rob Bekebrede
Grauwe Pijlstormvogel
12 okt 2012 IJmuiden - Noordzee 1 ex. -> noord Peter Logtmeijer
15 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> noord Mark Res
Grote Aalscholver
29 dec 2012 IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex. tp K. de Vries, C. Walta
Kuifaalscholver
Vanaf half oktober waren 1,2 en soms 3 exx aanwezig in IJmuiden.
Roerdomp
16 dec 2012 Uitgeest (gemeente) 1 ex. overvliegend Erik de Vries

Grote Zilverreiger
De Winterkoning 48 (2)

Foto: Cock Reijnders
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Grote Zilverreiger
Werd 38x ingevoerd in waarneming.nl. Eerste melding waren direct 2 vogels in het Infiltratiegebied. Op 21-10 werden bij De Hoge Toren (NHD) 5
exx geteld door Lonnie Bregman. Ander plekken waren: Castricummer
polder, Noordbroekpolder, De Oude Venne, De Groote Ven, Limmerpolder
Zwarte Ooievaar
8 dec 2012 NHD - Terrein Egmond 1 ex. overvliegend Arnold Wijker en
bij De Krim 1 ex. Marja Pruis en Rob Smit
Lepelaar
Een 23 ex. vlogen naar zuid op 6 okt 2012 Deze werden gezien bij
Castricum - Strand / Noordzee en Infiltratiegebied
Kleine Zwaan
18 en 19 11-2012 Castricummerpolder 2 ex. Meerdere waarnemers
2 dec 2012 Castricummerpolder 2 ex. Peter Mol
8 dec 2012 NHD - Infiltratiegebied 8 ex. -> ZW Meerdere waarnemers
11 dec 2012 Castricum - De Groote Ven 2 ex. Cees de Vries
24 dec 2012 Heemskerker Noordbroekpolder 2 ex. Lonnie Bregman
Wilde Zwaan
vanaf 20 nov 2012 tot einde periode werden meerdere vogels in het
Infiltratiegebied gezien. Grootste groep 14 ex. op 25-12.
Toendrarietgans
16 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Han Buckx
Toendrarietgans
19 nov 2012 Castricummerpolder 10 ex. ter plaatse Willem Olbers
24 nov 2012 Castricum 150 ex. ter plaatse Mark Res
24 dec 2012 Heemskerker Noordbroekpolder 1 ex. tp Lonnie Bregman
28 dec 2012 NHD - Infiltratiegebied 40 ex. -> zuid Hans Schekkerman
Kleine Rietgans
27 okt 2012 Castricum aan Zee 80 ex. -> zuidwest Hans Schekkerman
27 okt 2012 NHD - Hazenduin 80 ex. -> zuidwest Arnold Wijker
24 dec 2012 Heemskerker Noordbroekpolder 2 ex. tp Lonnie Bregman
27 dec 2012 NHD - Vogelduin 65 ex. overvliegend ->N H. Schekkerman
Rotgans
6 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 2 ex. -> zuid Marian van leeuwen
19 dec 2012 Castricum - De Groote Ven 1 ex. foeragerend M. Wouda
30 dec 2012 IJmuiden - Noordzee 1 ex. -> zuid Willem Olbers
Carolina-eend
7 nov 2012 Limmen 1 ex. ter plaatse Peter van Renen
Mandarijneend
1 okt 2012 NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
24
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4 okt 2012 NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Marian van Leeuwen
8 dec 2012 NHD - Karpervijver 2 ex. ter plaatse Jacos Jes
Witoogeend
4 okt 2012 NHD - Karpervijver 2 exx tp A. de Jong Duidelijk geen gele
iris. Zwommen steeds vlak naast elkaar tussen Krak-, Kuif- & Tafeleenden
Toppereend
14 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
IJseend
24 okt 2012 IJmuiden - Zuidpier 2 ex. tp Arno Piek
27 okt 2012 IJmuiden - Zuidpier 2 ex. tp Hans de Nobel en Marcel Laan
Grote Zee-eend
14 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Lonnie Bregman
30 okt 2012 Castricum aan Zee 3 ex. overvliegend noord Mark Res
11 nov 2012 IJmuiden - Noordzee 4 ex. overvliegend René Alkema
Brilduiker
Vanaf 8 nov 2012 aanwezig in het NHD – Hoefijzermeer in december
meerdere exemplaren tot max 5.
Grote Zaagbek
Op 26 okt 2012 eerste melding v/h najaar NHD - Hoefijzermeer 1 ex.
rustend CS Roselaar. Vanaf 19 dec 2012 was het Hoefijzermeer weer
slaapplaats waar veel gebaltst wordt; was ook zo in de winter 2011\12.
Max aantal 49 exx op 29-12
Zeearend
4 nov 2012 Castricum - Plasjes N203 1 ex. ter plaatse Mark Res
4 nov 2012 NHD - Geversduin 1 ex. overvliegend Meerder waarnemers
Blauwe Kiekendief
23 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. -> zuidwest Lonnie Bregman
2 nov 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. -> zuid Dave Nanne
6 nov 2012 Castricum aan Zee 1 ex. -> zuid Mark Res
16 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. jagend Han Buckx
10 dec 2012 NHD - Westerberg 1 ex. jagend Luc Knijnsberg
13 dec 2012 Castricum aan Zee 1 ex. jagend Willem Olbers
15 dec 2012 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. overvliegend Leo Heemskerk
28 dec 2012 Uitgeest - Dorregeesterpolder 1 ex. foeragerend A. Osinga
Ruigpootbuizerd
9 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. -> zuid Yvo Tempelmans Plat
11 okt 2012 NHD - Terrein Egmond 1 ex. overvliegend J. de Koning
Smelleken
28 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. -> zuid Paul Ruiters
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Boomvalk
Laatste waarneming 16 okt 2012 Heemskerk 1 ex. tp Lonnie Bregman
Slechtvalk
Gehele periode op verschillende plekken
Patrijs
19 okt 2012 Heiloo - Vennewaterspolder 3 ex. foeragerend Ruud Costers
18 dec 2012 Heiloo - Vennewaterspolder 6 ex. tp op bollenstroland
Ruud Costers
Kievit
8 dec 4187 ex. Castricum aan Zee (landtrek)
Zilverplevier
26 okt 2012 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. overvliegend ->N E. Reinstra
25 nov 2012 Castricum aan Zee 1 ex. overvliegend Nico Hopman
Kanoet
7 okt 2012 Castricum aan Zee 3 ex. overvliegend noord Nico Hopman
13 dec 2012 NHD - Terrein Castricum 3 ex. -> zuid Willem Olbers
Drieteenstrandloper
Vanaf 26 oktober weer op de vloedlijn op de stranden. Grootste groep: op
9 dec 2012 Castricum - Strand / Noordzee 100 ex. ter plaatse Jan Vonk
Kemphaan
8 dec 2012 Castricummerpolder 3 ex. overvliegend zuidoost Jos Vroege
13 dec 2012 Heemsk Noordbroekpolder 1 ex. foeragerend M. v. Leeuwen
Houtsnip
Vanaf eind oktober werden verschillende vogels meestal vliegend gezien
Witgat
30 nov 2012 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. ter plaatse Peter Mol
Rosse Franjepoot
28 okt 2012 Castricum aan Zee 1 ex. tp N. Hopman Kort tp, dan door -> N
Middelste Jager
8 nov 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Mark Res
13 dec 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid M.Camphuijsen
Grote Jager
25 nov 2012 IJmuiden - Zuidpier 1 ex. overvliegend ->N Dick Groenendijk
Zwartkopmeeuw
6 okt 2012 Castricummerpolder 3 ex. foeragerend Hans Schekkerman
Dwergmeeuw
6 nov 2012 IJmuiden - Zuidpier 4 ex. ter plaatse Sam Gobin
8 nov 2012 Castr. - Strand/Noordzee 1 ex. overvliegend ->N L. Bregman
9 nov 2012 IJmuiden - Noordzee 1 ex. -> zuid Kees de Jager
25 nov 2012 IJmuiden - Zuidpier 10 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
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2 dec 2012 Bergen (NH; gem) 5 ex. tp W. Overman, E. Loonen, F. Derriks
9 dec 2012 IJmuiden - Zuidpier 2 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
23 dec 2012 NHD - Terrein Heemskerk 2 ex. over zee -> ZW R. Slings
30 dec 2012 IJmuiden - Noordzee 2 ex. ter plaatse Willem Olbers
Pontische Meeuw
3 nov 2012 Uitgeest 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
Grote Burgemeester
15 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Mark Res
Drieteenmeeuw
25 nov 2012 IJmuiden - Zuidpier 300 ex. -> zuid Dick Groenendijk
2 dec 2012 Castr.- Strand/Noordzee 350 ex. tp Peter de Rouw
Alk / Zeekoet
2 dec 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1100 ex. -> zuid Ruud
Altenburg In ongeveer tien minuten!
Kleine Alk
30 okt 2012 Castricum aan Zee 2 ex. -> zuid Mark Res
7 nov 2012 IJmuiden - Noordpier 1 ex. tp Willem Olbers , Mark Res
8 nov 2012 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse A Jonk
18 nov 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Mark Res
Papegaaiduiker
5 dec 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. ter plaatse Mark Res
Kwam vanuit noord aanvliegen samen met 2 alk/zeekoeten
Zomertortel
22 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Erwin Reinstra
Halsbandparkiet
19 okt 2012 Beverwijk 5 ex. overvliegend R. en C. Oldenburg
20 okt 2012 Uitgeest 4 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
26 okt 2012 Castricum 1 ex. roepend Erwin Reinstra
4 nov 2012 Heemskerk 6 ex. ter plaatse Rienk Slings
5 nov 2012 Castricum 2 ex. ter plaatse Mark Res
14 nov 2012 Heemskerk 2 ex. ter plaatse Andre Boven
21 nov 2012 Castricum 1 ex. tp H. Schekkerman herhaaldelijk roepend
22 nov 2012 Beverwijk 2 ex. ter plaatse Bert Rodenburg
28 nov 2012 Heemskerk 8 ex. overvliegend Andre Boven
13 dec 2012 Heemskerk - Landgoed Marquette 6 ex. tp M. van Leeuwen
27 dec 2012 Castricum 2 ex. -> zuid Hans Schekkerman
Kerkuil
3 okt 2012 Heemskerkerduin eo 5 ex. pas uitgevlogen jongen P. Admiraal
16 nov 2012 Limmen 1 ex. roepend Natasja Nachbar
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10 dec 2012 Wijk aan Zee - staalfabrieken 1 ex. foeragerend Ruud Dam
27 dec 2012 Limmen 1 ex. overvliegend west Henk van der Leest

Kerkuilen

Foto: Piet Admiraal

Bosuil
22 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 2 ex. roepend Erwin Reinstra
Ransuil
17 okt 2012 IJmuiden - Noordzee 1 ex. overvliegend Arno Piek
25 nov 2012 Castricum 2 ex. tp A. de Jong Hebben van de zomer
jongen gehad, gewoon in het dorp
Velduil
15 okt 2012 Castricum - Strand / Noordzee 1 ex. -> zuid Mark Res
IJsvogel
1 okt 2012 Akersloot - Hempolder 1 ex. ter plaatse Onno Steendam
21 okt 2012 Egmond-Binnen 1 ex. foeragerend Cees Baart
Natuurterrein met uitgegraven poel, bloemenweide en struweel
23 okt 2012 Castricum 1 ex. ter plaatse Mark Res
28

De Winterkoning 48 (2)

3 nov 2012 Castricum 1 ex. tp Mark Res al meerdere malen in de vijver
waargenomen afgelopen week
5 nov 2012 Uitgeest - Uitgeestermeer 1 ex. ter plaatse Bart Bos
12 nov 2012 NHD - Karpervijver 1 ex. ter plaatse Natasja Nachbar
14 nov 2012 Velsen-Noord 1 ex. ter plaatse Frank in den Bosch
31 dec 2012 Castricum 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
Groene Specht
Op verschillende plekken vaak roepend gehoord en af en toe gezien; op
28 okt werd er een gevangen op VRS Castricum
Kleine Bonte Specht
7 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRS Castricum
24 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. ter plaatse Bert Logtmeijer
6 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRS Castricum
18 nov 2012 NHD - Vogelwater 1 ex. ter plaatse Hein Masseling
Veldleeuwerik
6 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 4 ex. -> zuid Marian van Leeuwen
7 okt 2012 Uitgeest 1 ex. overvliegend Ruud Altenburg
8 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. -> zuid Dick Groenendijk
4 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. opvliegend Klaas van den Berg
21 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 12 ex. ter plaatse Ronald Sunnotel
8 dec 2012 NHD - Infiltratiegebied 10 ex. ter plaatse Jacos Jes
Strandleeuwerik
6 nov 2012 Castricum aan Zee 1 ex. ter plaatse Mark Res
Grote Pieper
10 okt 2012 Castricum aan Zee 1 ex. -> zuid Hans Schekkerman
11 okt 2012 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. overvliegend Willem Olbers
13 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. -> zuid Hans Kuperus
13 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. Vangst VRS Castricum
23 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 1 ex. overvl. Yvo Tempelmans Plat
27 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 1 ex. -> zuidwest Hans Schekkerman
Laag naar ZW, veelvuldig roepend, karakteristiek 'chrrie', vrij lange staart
en gestreepte borst
10 en 11 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. ter plaatse VRS Castricum
24 nov 2012 NHD - Terrein Egmond 1 ex. -> Z Luc Knijnsberg 2x roepend
Duinpieper
10 okt 2012 NHD - Terrein Egmond 1 ex. -> zuid Hans Kuperus
Siberische Boompieper
19 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum xxVRS Castricum
20 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum xxVRS Castricum
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Foto’s op pagina 30:
Boven: Grote Pieper – Foto: Leo Heemskerk
Onder: Siberische Boompieper – Foto: Arnold Wijker
---------------------------------------------------------------------Waterpieper
10 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. ter plaatse Arnold Wijker
15 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
17 okt 2012 NHD - Vogelwater 1 ex. overvliegend Arnold Wijker
19 okt 2012 NHD - Zuidernollen 5 ex. -> Z Arnold Wijker en CS Roselaar
25 okt 2012 NHD - Koepelduin 1 ex. overvliegend noord Arnold Wijker
27 okt 2012 Castr. aan Zee 1 ex. overvliegend noord H. Schekkerman
27 okt 2012 NHD – Ter. Bakkum 1 ex. overvliegend oost H. Schekkerman
24 nov 2012 Castricum 1 ex. overvliegend oost Mark Res
Grote Gele Kwikstaart
In de maand oktober werden bijna dagelijks Grote Gele Kwikstaarten
gemeld. Meestal vliegend naar zuid
14 nov 2012 Heemskerk 1 ex. overvliegend Andre Boven
15 nov 2012 Heemskerk 2 ex. ter plaatse Andre Boven
21 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. overvliegend noord Arnold Wijker
28 nov 2012 Heemskerk 2 ex. ter plaatse Andre Boven
25 dec 2012 Uitgeest 1 ex. overvliegend Ron Dam
Keep
11 okt 567 exx Castricum aan Zee (landtrek)
Pestvogel
Bergen (NH) (gemeente) 2 dec 1 ex. rustend VWG Midden-Kennemerland
"2 Stuks in de akker van de buren"
Beverwijk 4, 5 en 6 dec max 4 exx
Castricum van 1 t/m 9 nov veel waarnemingen max 40 exx op 7 november
Castricum van 28 nov t/m 8 dec verschillende plaatsen - max 27 exx 2 dec
Egmond aan Zee 2 dec 1 ex. ter plaatse Jan van der Laan "Kwam
roepend overvliegen terwijl we aan het zoeken waren naar de Bultrug."
Heemskerk 6 nov 1 ex. tp R. Slings Zat luid roepend in els, vloog spoedig
door
Heemskerk 15 nov 80 ex. overvliegend Andre Boven
Heemskerk 14 dec 1 ex. rustend Gerard de Roo
Limmen 41261 4 ex. ter plaatse Cock Reijnders
NHD - Infiltratiegebied 4 nov (1), 6 (6), 9 (1),21 (1), 24 (4), 28 (1), 29 (1);
2 dec (1) Vaak kort ter plaatse of overvliegend
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NHD - Soeckebacker 6 nov 14 exx overvliegend; 11 nov 8 exx tp en 11
exx -> zuid
NHD - Terrein Bakkum 2 dec 1 ex. ter plaatse Rienk Slings
NHD - Terrein Castricum 8 dec 7 ex. ter plaatse Mark Res
NHD - Vogelduin 28 okt 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
Uitgeest 7 nov 30 exx tp Lonnie Bregman Mogelijk nog meer
VRS Castricum 6 nov (1), 14 nov (2), 8 dec (1)

Pestvogel

Foto: Cock Reijnders

Paapje
6 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 2 exx. tp Henk-Jan van der Kolk
Tapuit
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. opvliegend CS Roselaar
15 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
20 okt 2012 Castricum (gemeente) 1 ex. ter plaatse Hans Stapersma
22 okt 2012 IJmuiden - Havens & Sluizen 1 ex. tp Klaas van den Berg
28 okt 2012 Heemskerk – Waterberg. Noorderveld 1 ex. tp R. Altenburg
4 nov 2012 Heemsk. - Waterberging Noorderveld 1 ex. tp Rienk Slings
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Beflijster
10 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 2 ex. ter plaatse Arnold Wijker
19 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum xxVRS Castricum
20 okt 2012 NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Sander Lagerveld
21 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 1 ex. tp C. Kooij, L. Bregman & A.S v.
Steensel
22 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Mark Res
22 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. overvliegend oost E. Reinstra
24 okt 2012 NHD - Westerduinen 1 ex. opvliegend Bert Logtmeijer
26 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. ter plaatse Erwin Reinstra
11 nov 2012 NHD - Terrein Heemskerk 1 ex. ter plaatse Sander Schagen
Cetti’s Zanger
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. VRSCastricum
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 2 ex. VRSCastricum
24 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
28 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. VRSCastricum
Struikrietzanger
21 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
3, 6 en 9 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum (zelfde vogel)
Sperwergrasmus
20 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
28 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum (zeer laat)
Bladkoning
4 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Mark Res
7 okt 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. Luc Knijnsberg
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 3 ex. VRSCastricum
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. VRSCastricum
10 okt 2012 NHD - Zuidernollen 6 ex. VRSCastricum
11 okt 2012 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
11 okt 2012 NHD - Zuidernollen 2 ex. VRSCastricum
19 okt 2012 Castricum 2 exx tp H. Schekkerman Eén hoog in iep pal voor
hoofdgebouwtje Begraafplaats Onderlangs, veel roepend, 1 terugroepend
van 50m verderop
19 okt 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. VRSCastricum
19 okt 2012 Castricum 1 ex. ter plaatse Cock Reijnders
20 okt 2012 Castricum 2 ex. ter plaatse Ton Lakeman
21 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. roepend Ruud Altenburg
21 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
21 okt 2012 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. ter plaatse CS Roselaar
21 okt 2012 NHD - Terrein Egmond 1 ex. roepend CS Roselaar
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21 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. roepend Lonnie Bregman
21 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. roepend Lonnie Bregman
Één keer roepend. In grote groep Goudhanen, waar het echt vol mee zat.
21 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex.
23 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
19 nov 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. VRSCastricum
Raddes Boszanger
18 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
20 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
Bruine Boszanger
27 en 28 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. VRSCastricum
Siberische Tjiftjaf
24 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
Vuurgoudhaan
6 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Arnold Wijker
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 7 ex. VRSCastricum
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 4 ex. VRSCastricum
11 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 1 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
14 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
15 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 2 ex. -> zuid Ruud Altenburg
17 okt 2012 NHD - Koepelduin 1 ex. ter plaatse Arnold Wijker
19 okt 2012 Castricum 1 ex. ter plaatse Cock Reijnders
20 okt 2012 NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Sander Lagerveld
21 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
3 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
15 nov 2012 NHD - De Krim 2 ex. ter plaatse Dick Groenendijk
23 dec 2012 Castricum 1 ex. foeragerend Hans Schekkerman
23 dec 2012 Castricum 1 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
Baardman
6 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 2 ex. tp Henk-Jan van der Kolk
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. VRSCastricum
Witkoppige Staartmees
16 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 2 ex. ter plaatse Lonnie Bregman
Kuifmees
22 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 2 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
22 okt 2012 NHD - Terrein Cas. 2 exx tp E. Reinstra; NHD – Infil. 1 ex.
VRSCastricum
Boomklever
Werden gezien en of gehoord op de volgende plekken: Bakkum, Bergen
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(NH; gem), Beverwijk, Castricum – Zeeweg, NHD – Papenberg, NHD Terrein Bakkum, NHD - Terrein Castricum

Raddes Boszanger

Foto: Luc Knijnsberg

Buidelmees
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. VRSCastricum
11 okt 2012 NHD - Hoefijzermeer 1 ex. ter plaatse CS Roselaar
19 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
Klapekster
27 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. ter plaatse Rienk Slings
18 nov 2012 NHD - Koepelduin 1 ex. ter plaatse Hein Masseling
10 dec 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
13 dec 2012 Castricum aan Zee 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
18 dec 2012 NHD - Westerberg 1 ex. tp R. Schurer-Winnubst, A. de Jong
Noordse Kauw
1 okt 2012 Beverwijk 1 ex. ter plaatse Joost Heeremans
5 nov 2012 Wijk aan Zee - staalfabrieken 1 ex. ter plaatse Mark Res
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Roek
4 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 15 exx -> Z A. Wijker, L. Knijnsberg,
CS Roselaar Ook gezien door de telpost op Castricum aan Zee (landtrek)
Raaf
9 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. -> zuidwest Rienk Slings
Spreeuw
20 okt 44380 ex. Castricum aan Zee (landtrek)
21 okt 30280 ex. Castricum aan Zee (landtrek)
21 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 30000 ex. -> zuid Lonnie Bregman
Europese Kanarie
8 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. overvliegend Ruud Altenburg
11 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
21 okt 2012 Castricum aan Zee 1 ex. -> zuidwest Sander Schagen
4 nov 2012 Castricum aan Zee 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
Frater
30 okt 2012 NHD - Zuidernollen 2 ex. Luc Knijnsberg
11 nov 2012 NHD - Infiltratiegebied 3 ex. overvliegend Arnold Wijker
Grote Barmsijs
21 okt 2012 Castricum aan Zee 1 ex. overvliegend -> NO S. Schagen
Kleine Barmsijs
7 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 4 ex. overvliegend CS Roselaar
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
15 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
26 okt 2012 NHD - Zweefvliegveld 1 ex. -> zuidwest Erwin Reinstra
28 okt 2012 NHD - Infiltratiegebied 1 ex. VRSCastricum
4 nov 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. Luc Knijnsberg
Kruisbek
6 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 1 ex. tp Henk-Jan van der Kolk
8 okt 2012 NHD - Terrein Castricum 4 ex. tp Dick Groenendijk
Goudvink
Werden waargenomen in de volgende gebieden (tussen haakjes de max
aantallen): Heemskerk (2), NHD - Centrale Vlak e.o. (2), NHD - De Krim
(12), NHD - Hoefijzermeer (2), NHD - Reggers (1), NHD - Terrein Cas. (2),
NHD - Terrein Egmond (3), NHD - Terrein Heemskerk (2), NHD Zuidernollen (1), Wijk aan Zee (1), Wijk aan Zee - ZO duingebied (1)
Appelvink
11 okt 2012 Beverwijk 1 ex. overvliegend Dick Groenendijk
20 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. -> zuid Ruud Altenburg
29 nov 2012 Bakkum 1 ex. ter plaatse Willem Olbers
24 dec 2012 NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Luc Knijnsberg
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25 dec 2012 NHD - De Krim 1 ex. ter plaatse Sander Schagen
27 dec 2012 NHD - De Krim 1 ex. foeragerend Luc Knijnsberg
IJsgors
10 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. -> zuid Hans Schekkerman
11 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. overvliegend Arnold Wijker
13 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. -> zuid Hans Kuperus
21 okt 2012 NHD - De Hoge Toren 1 ex. overvliegend -> NN L. Bregman
25 okt 2012 Castricum aan Zee 1 ex. ter plaatse Cock Reijnders
25 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. overvliegend noord Ruud Altenburg
26 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex -> Z H. Levering tussen
Veldleeuweriken
15 nov 2012 NHD - Geversduin 1 ex. ter plaatse Bert Rodenburg
Sneeuwgors
10 okt 2012 NHD - Vogelduin 1 ex. overvliegend noord Hans Kuperus
25 okt 2012 NHD - Zuidernollen 3 ex. Luc Knijnsberg
27 okt 2012 Cas/Zee 2 ex overvl. -> N H. Schekkerman, H. Kuperus
28 okt 2012 NHD - Terrein Bakkum 1 ex. overvliegend Ruud Altenburg
28 okt 2012 Castricum aan Zee 2 ex. foeragerend Hans Schekkerman
30 okt 2012 Castricum aan Zee 2 ex. ter plaatse Mark Res
2 nov 2012 Castricum aan Zee 2 ex. ter plaatse Hans Schekkerman
4 nov 2012 Castricum aan Zee 2 ex. ter plaatse Ruud Altenburg
12 nov 2012 NHD - Zuidernollen 5 ex. -> zuid Luc Knijnsberg
26 nov 2012 NHD - Westerduinen 1 ex. ter plaatse Rienk Slings
Dwerggors
8 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
9 okt 2012 NHD - Zuidernollen 2 ex. VRSCastricum
12 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
17 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
20 okt 2012 NHD - Zuidernollen 1 ex. VRSCastricum
Diamantduif
25 okt 2012 Limmen 1 ex. ter plaatse Dick Dekker
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LEZINGEN & EXCURSIES – 2de kwartaal 2013
Commissie Lezingen & Excursies
NB i.v.m. brandveiligheid max. 114 bezoekers voor de lezingen
in bezoekerscentrum ‘de Hoep’; vol is vol!
Zaterdag 13 april: Ochtendexcursie ‘Landgoedbossen bij Haarlem:
Elswout, Koningshof, of eventueel Duin en Kruidberg’.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 14.00 uur.
Dinsdag 16 april: Algemene Ledenvergadering.
PWN bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Na de pauze een presentatie van Arie Dekker:
‘Piepjes en bliebjes: naar vogels kijken met radar’.
Zondag 28 april: Ochtendexcursie ‘Geestmerambacht en
Kleimeerpolder’.
Excursieleiders: Marian van Leeuwen en Renie van der Werf.
Vertrek station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 12.00 uur.
Dinsdag 7 mei: ‘Nachtegalenexcursie’.
Excursieleider: Luc Knijnsberg. Let op: stevige wandeling!
Vertrek parkeerplaats Nachtegalenpad (noord van Egmond a/d Hoef).
Start: 19.00 uur; tot ca. 21.30 uur.
Zaterdag 11 mei: Dagexcursie ‘Quackjeswater en Breedewater
(gelegen in Voorne’s Duin)’.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 17.00 uur.
31 mei tot 2 juni: Weekendexcursie ‘Drenthe (en een beetje
Friesland)’.
De aanmeldingsperiode is afgesloten. Deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Zaterdag 15 juni: Dagexcursie ‘Zouweboezem’ (met o.a. Purperreigers).
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 16.00 uur.
‘Ergens in periode mei t/m aug’: ‘Nachtzwaluwenexcursie’
Deze ad-hoc excursie vindt plaats zodra de omstandigheden gunstig zijn;
wordt aangekondigd via VWG-emailkring.
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Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Augustus:
Ad-hoc excursie ‘Ondergelopen bollenveldjes, met hopelijk
ook Lachsterns’. Vindt plaats zodra de omstandigheden
gunstig zijn; wordt aangekondigd via VWG-emailkring.
Za 24 aug:
Dagexcursie ‘Wieringen/Wieringermeer’; o.l.v. Arend de
Jong.
4 t/m 6 okt:
Weekendexcursie ‘Texel’, o.l.v. Huub Huneker. Zie stukje
hieronder.
Za 14 sep:
Excursie ‘Diemerpark en Vijfhoek’.
Vroeg najaarsweekend naar Texel.
In de nazomer hebben we een weekendexcursie naar het mooie
vogeleiland Texel. De excursieleider is Huub Huneker. Van vrijdag 4 tot
zondag 6 oktober verblijven we in 2 huisjes in het waddenpark ‘Avanti’ aan
de Stuifweg 22 ten noorden van Oosterend. Mooie vogelgebieden zoals
Utopia, de Schorren en ’Drijvers Vogelweid de Bol’ binnen een straal van
1500 m, en de Waddenzee op 500 m afstand. Een prachtig gebied voor
‘feugeltjeskiekers’ zoals de website laat weten. U kunt er alvast een kijkje
nemen: www.waddenparkavantitexel.nl.
Er kunnen 12 deelnemers mee. Het weekend zal zo’n € 100,- kosten,
exclusief vervoerskosten en uit eten. Opgave kan vanaf maandag 15 april
tot vrijdag 17 mei bij Marian van Leeuwen (0251-311092) of fredmarian@hetnet.nl. Uw inschrijving is definitief na het overmaken van € 60,voorschot op ASN rekening 707360978 t.n.v. M. van Leeuwen, Uitgeest.

Wijzigingen Ledenbestand

Als nieuw lid heeft zich aangemeld:
Dhr. D van Mourik
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Helmbloem 19

1902 GL Castricum
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Tapuit, Coto Doñana
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