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Excursie naar ‘Midden-Elbe’ en Havelland, 13-18 mei 2018 
 Verslag door deelnemers, samengesteld door Renie van der Werf 
 
Deze excursie vond plaats van zondag 13 mei t/m vrijdag 18 mei. Wij 
hadden een sterke voorkeur om op (een file-arme) zaterdag terug te 
reizen. Helaas bleek dat organisatorisch niet mogelijk. 
 

In deze ‘week’ hadden we een excursie naar het gebied van ‘Midden-Elbe’ 
in Duitsland. Dit uiterwaardengebied ligt rond de voormalige grens tussen 
West- en Oost-Duitsland. Ten gevolge van die historie heeft daar langdurig 
weinig economische ontwikkeling plaatsgevonden, en zo kon de regio 
uitgroeien tot een zeer vogelrijk natuurparadijs. Je vindt er een grote 
variatie aan landschapstypen: overstromingsvlakten, moerassen, plasjes, 
weilanden, akkers, bos- en heidepercelen. Het gebied leent zich ook érg 
goed voor een korte vogel-, fiets- en wandelvakantie; u zult er zeker van 
genieten! 
 

We logeerden in pension ‘Lindenhof’, in het dorpje Pevestorf, gelegen in 
het hart van ‘het gebied’. Van daaruit werden de excursies gedaan met 
(huur)fiets, wandelend of met de auto. Ook hebben we een dag ‘Havelland’ 
bezocht, zo’n 130 km richting zuidoost. Daar bevindt zich o.a. een 
reservaat voor Grote Trappen. 
 

Onze, zeer gewaardeerde, excursieleider was Kees Roselaar. 
 

De groep bestond uit 13 personen, 5 dames en 8 heren. Het vervoer vond 
plaats met één huurbusje en één personenauto. De heenreis, via 
Osnabrück en Hannover, verliep vrijwel probleemloos. Bij de terugreis 
poogden we files te vermijden door een noordelijke route te kiezen, maar 
dat pakte niet goed uit….. 
 
Zondag 13 mei Marjorie Janse 
 
Zondagmorgen 13 mei vertrekken we richting het Elbe-deltagebied in 
Noord-Duitsland, op de grens van West- en voormalig Oost-Duitsland. 
Nadat in Uitgeest de laatsten instappen zijn we met 13 man/vrouw. 
Onderweg bij de koffiestop een prachtige - zich druk makende – Roek, 
heel dichtbij in beeld. 
 

Om 15.00 uur komen we aan in Pevestorf bij Pension ‘Lindenhof’, met, hoe 
kan het ook anders, prachtige monumentale en nu bloeiende Linden voor 
de deur. De Boerenzwaluwen broeden boven de voordeur. 
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Een half uurtje later lopen we al het gebied achter de Lindenhof in, met 
gelijk een spectaculaire keur aan vogels. Soorten als Vuurgoudhaan (een 
felle rakker met zijn knaloranje punkkuifje, in de orde van klein maar uiterst 
dapper), overvliegende Rode Wouwen, Buizerds, Raven, overal geluid van 
Koekoeken die tijdloos door-koekoeken, in het veld o.a. Ooievaar, Kraan-
vogels, Spotvogel, Grauwe Klauwier. Ergens in een veldje de Siberische 
Lis, het meest westelijk gelegen veldje van Europa met de wilde soort. 
Prachtige blauwe bloemen en veel knoppen, die later in de week nog veel 
meer bloemen opleveren. 
 

 
 

Kraanvogels Foto: Marjorie Janse 

 
Vanuit een kijkhut, in het erachter gelegen bos richting Elbholz, een 
jagende IJsvogel vlak voor de hut, Beverrat (zie ook ‘Lijstjes’, verderop) 
twee overvliegende Zwarte Ooievaars, het geluid van o.a. Wielewalen, 
Geelgors, Roodborsttapuit en Paapje. Wat een overweldigend begin! 
 

Na een heerlijke avondmaaltijd rijden we naar de Seege-Niederung, bij drie 
bruggetjes, waar we een wandeling door het veld maken. Hier en daar 
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struikjes, bomen en poeltjes. Zon, windstil, en weer ongelooflijk veel 
vogelsoorten als Zwarte Wouw, Veldleeuwerik, Bosrietzanger, Grasmus, 
Ringmus, Grote Karekiet, Kneu, Rietgors, Kraanvogels, Knobbelzwanen, 
Grauwe Ganzen met jongen en ook twee Beverratten (zie ook ‘Lijstjes’, 
verderop), die rustig ronddobberen en sneaky verdwijnen als ze vinden dat 
ze teveel aangestaard worden. Eén van de twee heeft nog maar een kort 
staartstompje, wat een vreemd gezicht is. Ook horen we Krekelzanger en 
Sprinkhaanzanger. Peter is op de dijk op een bankje blijven zitten, en is de 
enige die een Roerdomp langs ziet vliegen. 
 

Na een fenomenale zonsondergang laat Arend achter het pension de 
batdetector nog even kraken, wat een Ruige Dwergvleermuis oplevert. Het 
kikkerkoor werd langzaam overgenomen door een hels paddenkoor, 
doorspekt met boomkikkers. What a day! 
 
Maandag 14 mei René Mastwijk 
 
Om 5.45 uur opstaan want om 6.00 uur 1ste excursie. Wie zei er iets over 
vakantie? Onder voortdurend toezicht van een aantal Raven een mooie 
wandeling gemaakt langs de Elbe. Sperwergrasmus lukte niet, maar de 
warme alt van de Zwartkop klonk overal. Pimpel- en Koolmees en 
Spotvogel. En natuurlijk de Grauwe Klauwier, die is hier vrij algemeen. In 
een plasje dobberde een Bergeend. Toegezongen, of uitgejouwd, dat weet 
je nooit, door de Raven. Om 8.00 uur terug voor het ontbijt. 
 

Na het ontbijt moest een fiets worden uitgezocht, en om 10.30 uur 
vertrokken we voor een fikse fietstocht. Eerst werd de plek aangedaan 
waar een aantal jaren geleden een Buidelmees zat. Niet meer dus. Maar 
Braamsluiper, Tuinfluiter, Putter, Rode en Zwarte Wouw zijn ook niet te 
versmaden. En in elk bos zit meestal wel een Wielewaal en altijd Fluiters. 
Niet dat je die ziet, maar de zang is onmiskenbaar. Zeker de Fluiter is niet 
te missen. Want als je een klein geelgroen vogeltje in een groot geelgroen 
bos bent, moet je toch wat om je aanwezigheid kenbaar te maken. Anders 
sterf je gewoon uit. 
 

Een elastieken lint van fietsers, soms 50 m lang, dan weer 500 m lang, 
vogelde zich naar een prachtige lunchplek. Gezeten in een bloemrijke 
berm bij een plas werden de meegebrachte bammetjes soldaat gemaakt. 
Fuut, Grote Karekiet, Zwarte Stern, Dodaars, veel Grauwe Ganzen en, je 
zal ze maar missen, twee Nijlganzen. Een Bruine Kiekendief kwam eens 
kijken of er een onvoorzichtig ganzenjong te scoren viel. Na de lunch werd 
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kort het Grenslandmuseum bezocht waar een stukje IJzeren Gordijn is 
nagebouwd. 
 

Op de weg terug werd een noodstop ingelast: er was duidelijk een 
Buidelmees gehoord. Hij werd niet gezien, maar een overvliegende Zwarte 
Ooievaar wél. 
 

Kees trakteerde op een ijsje want hij was jarig. Of toch niet? Maakt ook 
eigenlijk niet uit, een ijsje is een ijsje. En die smaken ook goed met twee 
jonge Zeearenden in de lucht. Een snelle blik in een weiland leverde Gele 
Kwikstaart en, een beetje vreemd in dit biotoop, de Grauwe Gors. 
 

‘s Avonds naar de Nemitzerheide voor de Nachtzwaluw. En een Nacht-
zwaluw-excursie is zitten, wachten en nog méér wachten. Het wachten 
werd verzacht door een Roodborsttapuit en een wel heel laat doorzingende 
Veldleeuwerik. En een vogeltje dat maar niet geduid kon worden. 
Verschillende pogingen om hem te benaderen leidden tot niets. We 
kwamen er niet uit (de dag daarop werd de knoop doorgehakt: Tapuit). 
Maar het wachten werd uiteindelijk beloond met een duidelijk en door 
iedereen gehoord “errrrrrrurrrrrrrrurrrrrrerrrrrrrrr”. En voor Nachtzwaluwen 
geldt: horen is scoren.  
 

De avond werd afgesloten met een blik door de telescoop op Jupiter met 
zijn manen. Er valt veel te zeggen voor planeet- i.p.v. vogels spotten. Het 
zijn er maar 12, je hoeft geen geluiden te kennen, je weet altijd waar ze 
zitten, en ze verdwijnen niet nét voordat je ze scherp in je telescoop hebt.... 
 
Dinsdag 15 mei Martine Kamminga 
 
's Morgens om 6 uur met zwabberende benen van de slaap een koud 
washandje over het gezicht, aankleden, muesli-reepje voor de energie, en 
met een klein clubje het bos in aan de overkant van de weg, in de richting 
van de zendmast. Het is weer een prachtige ochtend. 
 

We lopen nog geen tien minuten of de voorste drie kruisen al het pad van 
een Wasbeerhond! Het beest is snel verdwenen. De achterhoede heeft 
hem gemist. 
 

We horen een Zwarte Specht. Op de terugweg kunnen we hem kortstondig 
bewonderen, als hij wat laag tussen de dennenbomen door vliegt. 
 

Na het ontbijt gaan we naar het Pretzetzer Landwehr, een oerbosgebiedje. 
Overal hoor je Fluiters. Er zijn veel bomen geveld door de beheerders. Ze 
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laten ze gewoon op de grond liggen, bij voorkeur over de paden. Het wordt 
ons al gauw duidelijk dat dát vooropgezet plan is. Zes jaar geleden konden 
we nog op de paden lopen, nu dus niet meer. Het is een favoriet gebied 
voor de Kleine Vliegenvanger, een zeldzaam vogeltje in West-Europa. Die 
blijft op deze manier verzekerd van zijn rust. Marian doet nog een poging 
het diertje te lokken met zijn geluid, maar tevergeefs. We horen wel een 
Zanglijster, een Boomkruiper en een Raaf in de verte. 
 

Onze koffiepauze wordt gehouden in het biosfeerreservaat Wendland. 
Daar is een uitkijktoren. We kijken uit over de weilanden, en zien in de 
verte een duingebiedje liggen, waar we 's middags heen zullen gaan. We 
horen een Tuinfluiter, Koekoeken en Wielewalen in de verte. Twee Zwarte 
Wouwen vliegen over, en een witte Ooievaar. Er vaart een binnenschip 
langs. Er zijn kribben in het water aangelegd om de stroom van de rivier te 
versnellen, zodat de Elbe bevaarbaar blijft. 
 

Na de koffiebreak rijden we door een plaatsje, waar iemand een Grauwe 
Vliegenvanger meent te hebben gehoord of gezien, in een spar. Onderweg 
hadden we al Kramsvogels gespot. We zien wel duidelijk een Vuurgoud-
haantje en op het dak van een boerderij een Zwarte Roodstaart, natuurlijk. 
Die horen bij een boerderijdak als een mes bij een vork. 
 

Het hoogtepunt is een paartje Europese Kanaries bij een schuur. Wat een 
rijkdom!  
 

We stoppen even bij een monumentale oude brug over de Elbe. In de tijd 
van de Koude Oorlog kon je daar niet over. Aan de overkant lag Oost-
Duitsland. Overal horen we er de Grasmus. We zijn nog getuige van een 
gevecht tussen twee Witte Kwikken. Een derde zit erbij. Om haar gaat het 
waarschijnlijk. 
 

Er loopt een kudde schapen, waarvan een gedeelte in een vrachtwagen 
wordt geladen. De reis gaat naar het Oosten van Nederland, horen we van 
de chauffeur. 
 

Onze lunch wordt genuttigd in een landschap met een keuzemenu. De 
zonaanbidders gaan op de dijk zitten, de schaduwklanten aan een 
vennetje onder de bomen. De dijk biedt de meest interessante soorten: 
Blauwborst! Geelgors! Marian ziet een Appelvink onder de bomen. 
Iedereen wordt weer wakker. Arend was het al, want hij zag als enige een 
Ringslang in het vennetje. Het beest stak zijn koppie even boven het water 
uit, zag het hoofd van Arend en dook direct weer weg. 
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Terwijl we naar de Appelvink zoeken, vliegen er twee Zwarte Ooievaars 
over. Kees Roselaar vertelt ons, dat Zwarte Ooievaars graag Amerikaanse 
Rivierkreeft eten, een kreeftensoort die nogal in opmars is in de Europese 
wateren. Misschien een mooie oplossing voor het probleem? 
 

Als we naar de auto's teruglopen, spotten we nog een Bonte 
Vliegenvanger. Arend zag hem uit een nestkast komen. 
 

Later in de middag sleuren we ons in de bloedhitte het binnenduin van 
Klein Schmölen op. Een klein stukje Schoorl in het verder groene en vlakke 
rivierdal. Dit merkwaardige stukje landschap is in de IJstijd ontstaan. Peter 
en Klaas blijven wijselijk beneden, maar Jan Zweeris, de nestor van de 
groep, klimt mee de berg op. Respect! Even boven zitten is er niet bij, want 
de paden zijn vergeven van de grote mieren. Voor je het weet zijn ze via je 
broekspijpen tot aan je kruin geklommen. Prachtig uitzicht. In de verte 
zitten wel in de negentig Kraanvogels te foerageren en een jonge 
Zeearend loert op de kalfjes in de wei, die prompt gaan staan. 
 

Na de afdaling is het weer tijd voor een bakkie, en iedereen is een beetje 
melig. "Getal onder de tien", roept Peter. Hij heeft iets in zijn gesloten 
hand. "Zes." zeg ik. "Goed!" zegt hij en gooit ... een uilenbal in mijn schoot. 
Marjorie is nog bij de les, en ziet twee Staartmezen, wat door Arend wordt 
bevestigd. Kees heeft een boottochtje in gedachten. Je raadt het al: 
gewoon het pontje Lenzen - Pevestorf. 
 

Na het avondeten gaan we bij een bruggetje in de buurt naar Bevers 
zoeken. Volgens de zoon van Marian, die er al eerder is geweest, moeten 
er burchten zitten. We zien van alles, ook handvormige sporen in de 
modder bij een soort oversteekplaatsje, maar van welk dier, dat weten we 
niet. Wel horen we in de struiken een Zwartkop en een Tuinfluiter, zodat 
we nu goed het verschil tussen die twee kunnen horen. Bevers krijgen we 
niet te zien. Wel twee Geelgorzen. Het gaat zachtjes regenen. 
 

Terug aangekomen bij het pension, het is inmiddels half tien, gaan we nog 
even langs de weg naar het pontje, met Arend kijken of er Bosuilen zitten. 
Arend roept, maar geen antwoord. In de verte, bij de rivier, horen we het 
monotone geluid van de Roodbuikvuurpadden. Met zijn batdetector heeft 
Arend meer succes. We kunnen de volgende soorten op ons lijstje zetten: 
Franjestaart en/of Baardvleermuis (onzeker welke), Laatvlieger, Vale 
Vleermuis en Ruige Dwergvleermuis. En op de terugweg lopen we bijna 
een dikke Pad omver. 
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Woensdag 16 mei Marjan Dekker 
 
En het werd woensdag. Kees waarschuwde ons de avond ervoor dat het 
een zware dag zou worden in verband met een lange autorit. Dat weerhield 
hem en anderen er niet van om rond 6.00 uur toch ook gewoon met de 
fiets nog even op pad te gaan. Het steeds schitterende vroege-
ochtendweer liet deze dag even verstek gaan, er was zelfs regen, maar er 
is natuurlijk altijd wat te zien en te horen. Nu dan Sprinkhaanzanger, 
Zwarte Ooievaars, Holenduif, Winterkoning, Kraanvogels, drie Reeën, 
Grauwe Klauwier en uiteraard de Wielewaal.  
 

 
 

Grote Trappen Foto: Marjorie Janse 
 

Na het ontbijt tankten we onder toezicht van een aantal daar ter plekke 
broedende Huiszwaluwen, en zakten we evenwijdig aan de Elbe 
zuidoostelijk af, staken de Elbe over en reden Havelland binnen. Bij 
Rathenow kruisten we de rivier de Havel en bij Buckow (zuidoostelijk van 
Nennhausen) zochten we de eerste vogelkijkhut van die dag op. Onderweg 
waren er de Kneu, Ekster, Gierzwaluwen, Gaai en broedende Ooievaars 
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op ‘schoorsteennesten’. Grauwe Gors en Spotvogels verwelkomden ons al 
uitbundig, en terwijl de eersten van ons bovenin aankwamen klonk het 
direct: “Daar komen Grote Trappen aanvliegen!”.  
 

Een groep van negen dwalende mannetjes streek voor ons in het veld 
neer. Na allemaal uitgebreid gekeken te hebben bleek er (goddelijk) gebak 
te zijn: Kees was jarig! Vol enthousiasme werd hij, heel zacht, door ons 
toegezongen. Verder hoorden/zagen we daar Nachtegaal, Grauwe Kieken-
dief, twee Gele Kwikken en twaalf Kraanvogels. 
 

In noordelijke richting rijdend, op naar de tweede hut. Onderweg Wouwen, 
Bruine Kiek, twee Witte Kwikken, een Houtduif hier en daar langs de weg 
en twee keer vloog een Huismus, net op tijd, voor onze wielen weg. De hut 
zelf leverde niets op. Hij werd hier ooit speciaal neergezet voor de 
Roodhalsfuut (zo’n 30 paar), maar het water op het ondergelopen stuk 
grasland staat tegenwoordig veel te laag voor ze, zo ook nu. Wat we hier 
nog wél hoorden was de Grote Karekiet. 
 

We reden verder noordwestelijk richting Gülper See naar hut drie. Een 
smal graspad loopt zo’n 100 m het weiland met riet, slootjes, verschillende 
grassen, plassen en een enkele kale boom in, verlengd door een zo’n 60 m 
lang vlonderpad. Van daaruit prachtig zicht op o.a. drie Zeearenden, 
Zwarte Ooievaar, meerdere Kraanvogels waarvan twee ook met jongen, 
twee Slobeenden, twee Grauwe Gorzen tegen elkaar opzingend, 
Blauwborst, Rietzanger, twee zingende Veldleeuweriken, een Kleine 
Karekiet, 12 Boerenzwaluwen met twee bezette nesten in de hut. Ook zicht 
op aankomende dreigende luchten, maar tot regenval kwam het niet. 
 

Dan naar de laatste hut van vandaag: die aan het Gülper See. Met kans op 
Visarenden. En jawel, vier jagende Visarenden haalden onder onze ogen 
zo af en toe een vis uit het water. Een spetterend schouwspel! De 
Brilduikers (4), Visdieven (3), Grote Zilverreigers (3) - en nog zo wat - 
waren het natuurlijk ook allemaal waard om te zien. Na deze schitterende 
middag ‘Naturpark Westhavelland’ reden we weer terug de Havel over. 
Vanaf de pont over de Elbe bij Sandau zagen we nog een paartje Grote 
Zaagbekken. 
 

‘s Avonds gingen we er met Arend nog op uit om Bosuilen en Vleermuizen 
te horen en te zien. En warempel (nieuw voor mij), het gebeurde: na 
Arends territoriumroep kwam het mannetje Bosuil al snel aangevlogen om 
de indringer mores te leren, maar zijn vrouwtje volgde hem al snel, en zij 
gaf haar partner met een roep het sein dat het wel goed was zo. We 
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konden ze boven ons in de boom zien zitten. Arend liet zich niet meer 
horen en de twee vertrokken niet lang daarna. Vervolgens richtten we ons 
op de vleermuisdetector. Arend werd nog enthousiast, want wat hem tot nu 
toe in Nederland niet overkomen was, gebeurde nu wel: hij ‘ving’ behalve 
de Rosse Vleermuis, Dwergvleermuis, Laatvlieger en Ruige Dwerg-
vleermuis ook de Kleíne Dwergvleermuis op. Deze soort is nog maar 
relatief kort geleden ontdekt en wordt ook wel de ‘Pygmeevleermuis’ 
(Pipistrellus pygmaeus) genoemd. Verrassend dus! We fietsten terug naar 
ons onderkomen en stonden nog even stil bij de poel waar op dat moment 
drie soorten amfibieën tegelijk mooi te horen waren: de Roodbuikvuurpad 
met een ondergrond van een laag klinkend “oenke oenke oenk” en 
Boomkikkers met hun hoge, snelle, wat raspende geluid er doorheen. En 
de Groene Kikker sloot op het laatst ook nog even aan. 
 
Donderdag 17 mei Marjorie Janse 
 
Het ochtendgroepje dat om 6.00 op de fiets voor een rondje vertrekt 
bestaat uit 8 mensen. De zon begint er al lekker door te komen. We fietsen 
eerst naar Schwedenschanz, een berg hoog langs de Elbe, waar vroeger 
de Vikingen een uitkijkpost hadden. Vikingen worden in Duitsland 
‘Schweden’ genoemd, wij noemen ze ‘Noormannen’. Nu staat er een 18 m 
hoge houten uitkijktoren. Na 122 treden een fantastisch overzicht over de 
glinsterende Elbe en weidse uitzichten over het nog ietwat mistige 
achterland.  
 

Lopende langs het bospad continu roepende Wielewalen, zelfs heel even 
zichtbaar, Raven die hele gesprekken met elkaar voeren (zou dat over ons 
gaan?), Zwartkop, Fluiter, geluid van Zwarte Specht, wat een rijkdom aan 
vogels. Verder op de fiets langs de dijk. De lach van een Groene Specht, in 
de lucht Rode Wouwen en weer veel Raven. Het zijn de niet-broedende 
Raven die vrijgezelle clubs zoeken om daar een partner te vinden. Daar 
hadden ze het best druk mee zo te horen. Wat een imposante en prachtige 
vogels, ik heb een zwak voor kraaiachtigen, ze zijn uitermate slim. 
 

In de struiken langs het pad doorlopend getwinkeleer van allerlei klein spul, 
met o.a. Geelgors, Grauwe Klauwier, en opeens een Sperwergrasmus! 
Na het ontbijt gaan we op de fiets op pad. Peter en Klaas gaan in de buurt 
op zoek naar vogels, wat nog veel leuks opleverde. 
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Enkele deelnemers 
 

Eenmaal op pad zien Marian en ik opeens twee Kraanvogels met halfwas 
jongen goed zichtbaar in een pas gemaaid weiland. Foto! Als achterblijvers 
zijn we nu wel erg achter. Dus hup snel weer op de fiets, waar even 
verderop een Zeearend heel dicht over ons heenvliegt. Wow! Foto! Bij de 
pont staat de groep te zwaaien en te trappelen, oeps bijna het pontje 
gemist. Maar dit waren gelijk wel even wat observaties hoor! 
 

Als we de Elbe over zijn fietsen we door voormalig Oost-Duitsland. Een 
wachttoren die nooit is afgebroken staat nog steeds op wacht, gelukkig 
verlaten. 
 

De natuur is prachtig. De vele acaciabomen staan in volle bloei, en geuren 
overdadig zoet. We fietsen langs zonovergoten akkers, met Veld-
leeuweriken die deze dag uit volle borst bejubelen, een verscheidenheid 
aan vogels jubelt mee, ieder op zijn eigen manier. Geelgorzen oefenen 
uitentreuren de eerste strofe van Beethoven, we horen een Bonte 
Vliegenvanger, een Grauwe Gors zit op een draad. Boven de Rudower 
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See worden een paar Zeearenden opgepest door Kraaien. Een witte staart 
van een volwassen Zeearend licht mooi op in de zon. Over een veld waar 
zes jaar geleden nog een kolonie Korenwolven huisde, maar nu helaas 
alleen nog mais te zien is, wandelt een Vos die zich als een haas uit de 
voeten maakt als hij ons in de gaten krijgt. 
 

 
 

Kraanvogels met jongen Foto: Marjorie Janse 
 

Weer verder over allerlei weggetjes langs het koren richting het Rambower 
Turfmoor, een meer waar zich 10 m turf onder bevindt. De meest prachtige 
juffers en libellen dansen er over het water, baltsende Raven, Boompieper, 
veel knaagsporen van Bevers. Verder is het rustig op het zinderende meer. 
In de verte nog een dobberende oogverblindend witte Zwaan. 
 

Enig oponthoud door een lekke band, maar ondertussen laat een Fluiter 
van dichtbij goed zien wat hij kan. Bij iedere uithaal trilt dat kleine lijfje mee. 
Wat is dat mooi. Plots een Boomvalk die wat capriolen uithaalt en een libel 
in de lucht oppeuzelt. Weer verder, bij tijd en wijle de meest idyllische en 
zonovergoten vergezichten van slaperige dorpjes rond een kerktoren, half 
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verscholen in het groen. Zo'n typisch Oost-Duits dorpje is Boberow, we 
fietsen erdoor. Wat huizen rond een kerkje, sommige ooit prachtige huizen 
staan er leeg en verlaten bij, de voordeur uitnodigend open. Je kijkt zo een 
verlaten halletje in. De windvaan op het dak hangt op half zeven. Na 100 m 
houden de keien weer op, einde dorp. De zwaluwen rond de toren zijn de 
enigen die nog wat leven in de brouwerij brengen. 
 

Boberow is ons verste punt. Terug over allerlei weggetjes en soms een 
betonpad. Daar liggen af en toe Hazelwormen te zonnen. Ergens zingt een 
Spotvogel, een Eekhoorn schiet een boom in, wat komen we niet tegen. Bij 
een camping langs een meer halen we een ijsje. Dat smaakt na zo'n dag! 
Via Lenzen terug naar de pont en pension, uiterst voldaan maar moe. Op 
Kees na die doorfietst en nog even achterom roept dat hij de Ortolaan nog 
“even” gaat zoeken. Eeeh wat? Na een uur, vlak voor het avondeten komt 
hij terug. Met een triomfantelijk: “gevonden”! 
 

Na het avondeten met z'n allen naar de Ortolanenplek, en ja hoor, er zitten 
er zelfs twee uitbundig te zingen! Twee mannen, de vrouwtjes zijn nog 
onderweg, maar de mannen gaan eerst twee weken zingen. Wat een 
afsluiting! Top! 
 

Terug nog even langs een plek met wat bruggetjes, leuke observatie is een 
Zwarte Wouw met prooi waar een brutale Ekster ook op aast. 
 

's Avonds hebben we een gezellige borrel met positieve evaluatie na. 
Iedereen noemt wel iets anders als hoogtepunt, dat is het leuke aan zo'n 
reis, iedereen ervaart dat weer anders. 
 

Topper is wel onze excursieleider Kees met zijn tomeloze inzet, kennis en 
achtergrondinformatie. Natuurlijk ook top dat de mensen van onze 
excursiecommissie, Marian en Renie, dit allemaal zo mooi geregeld 
hebben voor ons, de locatie en het eten waren perfect, de dieren kwamen 
bijna op afroep uit de hoge hoed, iedereen droeg zijn/haar steentje bij aan 
de goede sfeer. We boften ook met Arend met zijn bosuilenroep en de 
batdetector, altijd genieten van de dit keer ook bijzondere soorten, (zoals 
Franjestaartvleermuis en/of Baardvleermuis (en Vale Vleermuis) en ik wil 
nog even Martine noemen die op werkelijk fabuleuze wijze de 
Nachtzwaluw nadeed. Zo levensecht dat er mensen in het donker haar 
kant op kwamen: “hé de Nachtzwaluw, hij moet hier vlakbij zitten”... :). 
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Vrijdag 18 mei                                          Marjorie Janse 
 
Natuurlijk voor het weggaan nog even een allerlaatste ochtendrondje. 
Achter het pension een wandelingetje door de weilanden richting de dijk. 
Bij de deur van het pension twee net uitgevlogen Boerenzwaluwen die nog 
wat beduusd kijken. Opnieuw een overdaad aan soorten: o.a. Geelgors, 
Koekoeken die de tijd nog steeds volledig kwijt zijn (Kees: “een Koekoek 
zegt tenminste eerlijk wat hij is, naar de rest moet je maar gissen”), 
Spotvogel, Paapje, Wielewaal, geluid Zwarte Specht. In het open veld 
Kraanvogels, Reebokjes, een drietal enorme Hazen houden vergadering. 
In de struiken o.a. Zwartkop, Geelgors, wat verderop ons laatste zicht op 
de Elbe, in de lucht Raven, Zwarte- en Rode Wouw, schreeuwende 
Blauwe Reigers, een Ooievaar op jacht in het veld,  
 

 
 

Ooievaar Foto: Marjorie Janse 
 

opnieuw de twee Kraanvogels (met halfwas jongen) die plotseling luid 
drukte beginnen te maken. Het is moeilijk om afscheid te nemen van zo'n 
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prachtige plek met een overdaad aan de meest bijzondere vogels. Dit 
smaakt naar méér, méér, méér! Maar we moeten op tijd vertrekken. 
 

Na een helse rit (zeker voor het busje, de personenauto had meer geluk), 
met o.a. úren file rond Hamburg en Bremen, is 's avonds iedereen weer 
veilig thuis. Wat mij betreft ga ik vaker mee. 
 
Lijstjes Renie van der Werf 
 
Gedurende de hele week werden, iedere avond en collectief, alle vogel-
soorten bijgeschreven. Om op ‘de lijst’ te komen moet de soort door 
minstens twee mensen zijn waargenomen. Soorten, gezien in Duitsland, 
tijdens heen- en terugreis tellen ook mee. In totaal zijn er 129 vogelsoorten 
gezien. Daarnaast nog enkele ‘eenpersoonswaarnemingen’. Alles te 
vinden in de lijst aan het eind van dit artikel.  
 

Ook waarnemingen van andere dieren werden genoteerd, zij het minder 
volledig. Hieronder een beknopte opsomming. 
 

Vleermuizen: Dwergvleermuis, Ruige Dwergvleermuis, Kleine 
Dwergvleermuis, Vale Vleermuis, Laatvlieger, Rosse Vleermuis en 
(waarsch.) Baardvleermuis (allen met behulp van Arend’s 
vleermuisdetector). 
 

Andere zoogdieren: Bever (Hierover verschillen de meningen: waren het 
niet steeds Beverratten die we zagen? Maar we zagen wel zeker 
indrukwekkende knaagsporen!), Beverrat, Wasbeerhond, dode Das, Vos, 
Haas, Ree, Damhert, Rode Eekhoorn, dode Spitsmuis. 
 

Amfibieën, reptielen, etc.: Groene Kikker, Boomkikker, 
Roodbuikvuurpadden, Hazelworm, Wijngaardslak. 
 

Insecten: Hooibeestje, Koninginnepage, Oranjetipje, Landkaartje, Kleine 
Vos, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Boomblauwtje, Icarusblauwtje en 
Miljoenpoot. 
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Excursie Zouweboezem, 10-06-2018 
 Aalko Veldman 
 
Op zondagochtend 10 juni vertrokken wij, 7 man en 1 vrouw, in een 
tweetal auto’s richting Zuid-Holland voor een excursie in de Zouwe-
boezem. De Zouweboezem is een ontwikkelingsnatuurgebied. Vroeger 
werd het gebruikt om overtollig water uit de Zouwe op te slaan, vandaar de 
naam Zouweboezem. Momenteel is het een moerasland waar overjarige 
rietvelden voorkomen en waar gepoogd wordt om nieuwe permanente 
rietvelden te ontwikkelen met o.a. de hoop op de terugkeer van de Grote 
Karekiet. Het ligt achter een dijk, waardoor je aan de ene kant 
polderlandschap hebt en aan de andere kant een uniek moeraslandschap. 
In de uitnodiging was sprake van kans op het zien van Purperreigers, veel 
Zwarte Sterns, Visarenden, Boomvalk, Bruine Kiekendief, Lepelaar, 
Ooievaar, Cetti’s Zanger, Snor, Blauwborst, Bosrietzanger en nog veel 
meer. Nou dat is uitgekomen.  
 

 
 

Blauwborst Foto: Bob de Vries 
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Alle vogels zijn gezien of gehoord, behalve de Lepelaar. Van de drijfsijsjes 
zagen we: Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Bergeend, Slobeend, 
Wintertaling, Meerkoet, Aalscholver, Fuut, Waterhoen, Grauwe Gans, 
Canadese Gans, Nijlgans. Velen met jongen. Van de zangers zijn verder 
de Groenling, Putter, Tjiftjaf, Mezen, Kool- en Pimpel-, Heggemus, 
Huismus, Kraai, Winterkoning, Vink, Zanglijster, Tuinfluiter waargenomen. 
Gehoord, maar niet gezien Spotvogel, Groene Specht, Snor en Cetti’s 
Zanger. Ook zagen we Gierzwaluwen scheren evenals de Boerenzwaluw. 
Van de weidevogels waren er Tureluur, Grutto en Kieviet, Scholekster en 
Witte Kwikstaart. Uiteraard hebben ook de vogels gezien waar we voor zijn 
gekomen, met als hoogtepunt Purperreigers die af en aan vlogen naar hun 
nesten in een bomenrij een eind verderop maar waar we helaas niet 
dichterbij konden komen.  
 

 
 

Purperreiger Foto: Bob de Vries 
 

Hun voornaamste voedsel zijn grote modderkruipers waarvan er veel in dit 
gebied voorkomen. Verder Blauwe Reiger en Ooievaar. De show werd 
echter naar mijn mening gestolen door de roofvogels; diverse Bruine 
Kiekendieven waarvan we twee keer een paartje zagen die prooi 
overgaven, twee Visarenden, Buizerds, Boom- en Torenvalk en 
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Wespendief. We hebben er heerlijk gewandeld; de zon kwam later ook 
door maar gelukkig werd het niet te warm. Over een vlonderpad aangelegd 
door het riet en door de weilanden met in de verte de roep van Koekoek. In 
het riet konden we van dichtbij Rietzanger, Rietgors, Roodborsttapuit en 
Blauwborst mooi waarnemen. Ook was er een uitkijkpunt aangelegd 
waardoor we vrij dicht bij de broedende Zwarte sterns konden komen die 
af en aan vlogen om de jongen te voeren. Voor hen is nestgelegenheid 
gecreëerd met vlotjes waaromheen gaas was bevestigd. 
 

We vroegen ons af waartegen deze nesten beschermd moesten worden, 
uiteindelijk bleek het te gaan om te voorkomen dat ganzen op deze vlotjes 
klimmen en de nesten vertrappen. Hiervoor hadden we de Sterns al bezig 
gezien met foerageren over de weilanden naast de dijk. Ook hun familielid 
de Visdief vloog rond over het water en er zijn wat Grote Mantelmeeuwen 
waargenomen. Op de terugweg van het uitkijkpunt werden we “bedreigd” 
door een Amerikaanse rivierkreeft die vervaarlijk met zijn scharen stond te 
zwaaien naar alle voorbijgangers.  
 

 
 

Rivierkreeft Foto: Aalko Veldman 
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Al met al een vrij uitputtende lijst (53) waarbij het goed kan dat er een 
aantal zijn geslipt wat aangeeft hoe vogelrijk dit gebied van een paar km2 
wel niet is.  
 
 

Excursie Nachtzwaluwen, 27-06-18 
 Joke Duivestein 
 
Op woensdagavond 27 juni, vond onder leiding van Arend de Jong in de 
Schoorlse duinen een Nachtzwaluw-excursie plaats. We verzamelden op 
de PWN-parkeerplaats aan de noord-oostkant in Bergen aan Zee. Om half 
10 startten de lopers daar met het overbruggen van de 2,5 km. Een 
kwartiertje later was het de beurt aan de fietsers. In totaal waren we met 
10 personen. 
 

De waarnemingsplek was heel overzichtelijk. Het was een grote vallei die 
omringd werd door bomen en struiken. Overdag was het warm, ruim 23 
graden. Die warmte hing nog in de duinen.  
 

Langzaam viel de schemering in. Het was volle maan. Arend legde uit dat 
dit heel gunstig was voor de Nachtzwaluwen. Zij zagen dan de insecten 
beter. Tijdens het wachten op activiteiten van de Nachtzwaluwen, benutte 
Arend zijn nieuwe batdetector. Al snel meldde zich een vleermuis. Het was 
een Laatvlieger. Op de batdetector klonk hij, aldus Arend, als een 
tapdanser. Even later konden we hem goed waarnemen. Ook Vroeg-
vliegers meldden zich die avond en een Ruige Vroegvlieger. Arend nam 
ook de Rosse Vleermuizen waar en veel Dwergvleermuizen. Mogelijk 
passeerde een Vale Vleermuis, dat was echter niet helemaal duidelijk. 
 

Maar we kwamen natuurlijk voor de Nachtzwaluw! De vogels werkten 
volledig mee. Even na 22.30 u hoorden we het karakteristieke geluid van 
de Nachtzwaluw. Genieten! Niet veel later vlogen twee Nachtzwaluwen 
vlak voor ons naar een andere plek. Ze kwamen laag over, dus we konden 
ze goed waarnemen. Prachtig om te zien. 
 

Na deze ‘luchtshow’, liet een tweede Nachtzwaluw het ratelende geluid 
horen. Een derde vogel kon vervolgens niet achterblijven.  
 

Tegen 23.30 u was het nog zo’n 16 graden. Het was een heerlijke avond. 
Maar wel tijd om de terugtocht te aanvaarden. Arend kende zijn 
pappenheimers. Net toen hij ons onderweg vertelde, dat hij daar ook wel 
eens een Nachtzwaluw had gehoord, klonk daar direct dat niet te missen 
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geluid. Hoe toevallig! Tijdens de route naar de parkeerplaats, liet Arend 
ons nog vleermuizen horen via de batdetector. Ook zagen we een Pad. 
Het dier deed het rustig aan. Al snel was de parkeerplaats weer bereikt. 
Het was een geweldig geslaagde avond. Arend, enorm bedankt voor het 
leiden van de excursie en Renie bedankt voor de organisatie! 
 
 

Wist je dat……..?, deel 14 
 Jan Zweeris 

 
Duizenden kilometers non-stop 
 

1. Noordse Sterns van pool tot pool kunnen vliegen 
2. een heen en terugreis dan zo’n 40.000 km bedraagt 
3. ze in totaal jaarlijks wel 80.000 km vliegen, is uit zenderonderzoek 

gebleken 
4. steltlopers 4.000 km en meer in een ruk overbruggen 
5. Kanoeten uit de Siberische toendra met slechts een opvetstop in de 

Waddenzee naar de Banc d’Arguin in Mauretanie vliegen 
6. de Rosse Grutto kampioen is met 11.000 km van Alaska naar Nieuw-

Zeeland 
7. zo’n non-stopvlucht alleen mogelijk is wanneer de vogels hun vertrek 

afstemmen op tamelijk voorspelbare lage-druksystemen, die gepaard 
gaan met gunstige meewind 

8. vogels onderweg wel een hazeslaapje blijken te doen in de lucht, door 
tijdelijk een van de twee hersenhelften uit te schakelen 

9. ook de hele kleintjes er wat van kunnen 
10. de Robijnkolibrie van 4,5 gram op 2 gram vet 800 km vliegt en 

daarvoor 5,5 miljoen vleugelslagen doet 
11. een Nachtegaal vrouw eerst 4.000 km vliegt, een nest bouwt, haar 

eigen gewicht aan eieren legt, uitbroedt, jongen grootbrengt, opvet en 
weer 4.000 km terugvliegt 

12. het ook makkelijker kan 
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13. de Lepelaar van moerasgebied naar moerasgebied trekt en daarbij 
per vlucht een paar honderd km aflegt 

14. Zeevogels en Zwaluwen al vliegend foerageren 
15. Leeuweriken en Lijsters ‘s nachts vliegen en overdag eten 
16. er ook vogels zijn die alleen trekken in geval van nood, zoals 

Pestvogels,      Kruisbekken en Barmsijzen 

17. onze Scholeksters die door de mossel- en kokkelvissers op de 

wadden niet veel meer te  eten vinden steeds vaker genoodzaakt zijn 

zuidwaarts te trekken 

18. zodra het vetgehalte van vogels onder de kritische 5% komt, het 

stresshormoon corticosteron wordt aangemaakt, waardoor de vogels 

worden geprikkeld te vertrekken. 

 
Waar vliegen ze heen? 
 

1. Een vogel weet waar hij naar toe moet en weet elk jaar weer op 
dezelfde plek terug te komen 

2. de richting waarin een vogel trekt en de afstand aangeboren is 
(ingebouwd kompas) 

3. in een onderzoek met eerstejaars Spreeuwen, die van Den Haag naar 
Zwitserland verplaatst waren, in Zuid Frankrijk terecht kwamen 

4. eerstejaars spreeuwen die naar Barcelona werden verplaatst, naar 
Zuid Spanje vlogen 

5. ze allemaal in dezelfde richting vlogen en dezelfde afstand van circa 
500  

6. jonge vogels dus instinctief een bepaalde richting en afstand volgen 
7. jonge Koekoeken, die niet opgevoed zijn door hun ouders, al enkele 

weken eerder vertrekken dan de volwassen Koekoeken naar 
hetzelfde overwinteringsgebied in Afrika 

8. ook jonge Boerenzwaluwen en Wielewalen eerder wegtrekken dan 
hun ouders 

9. er vogels zijn die overdag trekken, zoals Piepers, Vinken en 
Kwikstaarten 

10. er ook vogels zijn die ‘s nachts  trekken, zoals Roodborst en Zwartkop  
11. een derde groep zowel overdag als ’s nachts vliegt; Ganzen, Zwanen, 

Koperwieken en Kramsvogels 
12. factoren als verminderde predatiekans en oriëntatie op sterren 

waarschijnlijk een rol spelen bij de keuze van vogels om ‘s nachts te 
vliegen 

 

(Bewerking van een artikelen reeks van Marcel Boer) 
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Korte berichten, deel 10 
 Jan Zweeris 

 
Kieviten onderzoek 
 

De afgelopen twee jaar heeft Landschap Noord-Holland, samen met 
boeren en veel vrijwilligers, onderzocht hoe het broedsucces van de Kievit 
verbeterd kan worden. Vooral is gekeken naar de invloed van de 
beheermaatregelen op de overleving van de kievitkuikens: greppel plas-
dras op graslanden en kruidenranden langs maisland. Dit werd gedaan op 
tien locaties in Noord-Holland. Daar werden Kieviten gevangen en gemerkt 
met een kleur. Hierdoor konden vrijwilligers deze vogels volgen en zo de 
groei en overleving van de kuikens waarnemen. De resultaten laten zien 
dat vooral de natte greppels aantrekkelijk zijn voor broedende Kieviten, het 
randenbeheer langs de maisakkers is minder succesvol voor opgroeiende 
jongen. 
 

Broedeiland bij Den Helder 
 

In de winter van 2016-17 is de bouw van het vogelbroedeiland bij het 
Balgzandpoldertje door Landschap Noord-Holland afgerond. Er is een 5 
meter hoog plateau aangelegd van 2 hectare groot omgeven door een 
verticale muur van beton en water. Het eiland is afgedekt met een laag 
schelpen en biedt een nestgelegenheid voor wadvogels. De hoge ligging 
voorkomt verstoring door mens en grondpredator. De muur is geschikt 
gemaakt voor het nestelen van Oeverzwaluwen. Er staat wat minder 
dichtbij een kijkhut. Er moet nog een nieuw uitkijkpunt verrijzen, dichterbij 
het eiland. Dit jaar wordt er al druk gebruik gemaakt van deze nieuwe 
broedplaats door Visdiefjes, Oeverzwaluwen. 
 

Een Ortolanen gerecht 
 

In Frankrijk worden jaarlijks zo’n 30.000 Ortolanen illegaal gevangen en 
verwerkt in een traditioneel gerecht. De jarenlange strijd van Birdlife LPO 
tegen deze praktijken heeft nu politiek resultaat opgeleverd. De Franse 
minister heeft toegezegd er serieus werk van te gaan maken. Dat hij zich 
zo uitspreekt over jacht gerelateerde zaken is revolutionair. 
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Code rood voor 39 gastvogels 
 

Nederland is een van de vogelrijkste landen. We verliezen helaas in rap 
tempo onze aantrekkelijkheid voor veel soorten van de Rode Lijst. Want 
overal is het landschap drastisch veranderd…………… In Nederland 
broeden bijna 200 soorten vogels. Dat komt doordat we zoveel land-
schappen hebben met elk zijn eigen, kenmerkende vogelbevolking. De 
meest vogelrijke gebieden zijn grootschalige natuurgebieden. Ook buiten 
de natuurgebieden komen Rode Lijst soorten voor. Vooral in het boeren-
land. Maar juist daar heeft een enorm verlies aan vogels plaats gevonden. 
Vooral de soorten die op landbouwgrond broeden zijn zeldzaam geworden 
of dreigen te verdwijnen. De veranderingen zijn begonnen met de 
ruilverkaveling en mechanisatie in de landbouw. Daardoor schaal-
vergroting en het verdwijnen van landschapselementen als heggen, 
singels, kruidenrijke akkerranden, kleine waterloopjes en ruige stukjes 
niemandsland en gevarieerde akkertjes. Grote oppervlaktes monocultuur. 
Weg nestelgelegenheid, rust, geborgenheid, voedsel, insecten. En dat 
gebeurde ook met het weidelandschap.  
 

Hoe nu verder? Een fundamentele verandering in de landbouw en veeteelt 
is absoluut noodzakelijk: van uitputtende productie naar natuur-inclusief 
boeren. Vogelbescherming werkt daar actief aan. 
 

Rond 1960 was nog maar 7% van ons land bedekt met bos. Nu ongeveer 
11%. Er is veel spontaan ontwikkeld moerasbos bijgekomen en er is flink 
wat loofbos aangeplant in Flevoland (Horsterwold) en in het westen. De 
heide is daar en tegen enorm in oppervlakte geslonken en neemt pas 
recent weer iets toe. Wat algemenere soorten heidevogels doen het goed 
(Boomleeuwerik, Roodborsttapuit). Veel zeldzame en schaarse soorten 
zijn verder afgenomen of verdwenen, zoals Paapje, Korhoen, Klapekster 
en Duinpieper. En ook iets positiefs; de vestiging van de Kraanvogel in 
Nederland.  Oppervlaktevergroting en vooral vernatting en rust waren goed 
voor de vestiging. Veel ontwikkelingen in en rond de bossen zijn gunstig 
voor bosvogels. Toch staan er ook een aantal van deze vogels op de Rode 
Lijst. Een kwalijke zaak is de grote hoeveelheden stikstof uit vooral de 
landbouw, waardoor de bossen sterk verzuren. Hierdoor ontstaat 
kalkgebrek en nemen Huisjesslakken. Kevers en andere insecten af; 
minder voedsel voor vogels en te dunne eischalen die breken. Ook de 
botten van de jongen ontwikkelen zich slecht, zoals bij Koolmees en 
Zwarte Mees- nieuw op de Rode Lijst. Op deze lijst staan heel wat 
bosvogels waarvan het niet duidelijk is waarom ze het zo slecht doen. 



De Winterkoning 53 (4) 24 

Denk aan Matkop, Zomertortel, Grauwe Vliegenvanger, Wielewaal, Grote 
Lijster en Draaihals. Vermoedens en aanwijzingen genoeg. Degelijk 
onderzoek nodig.  
 
Dagboek Heemskerk, nr. 21 
 Jan Zweeris 
Landgoed Marquette 
 

De broedende Lepelaars op de oude nesten van de Reigers hebben 3 
vliegvlugge jongen voortgebracht in twee nesten. Het was een koddig 
gezicht om ze hun oefeningen te zien doen als onbeholpen pubers. 
Balanceren op de takken en ondertussen proberen vleugel slagen te 
maken. En dan ook nog met de buurkinderen in conflict komen, waarvan 
de een wat actiever was dan de andere. Voor zover ik weet is dit de eerste 
keer dat hier jongen worden voortgebracht door Lepelaars in deze bijna 
verlaten kolonie van de Blauwe Reigers. Toch was er ook nog een jonge 
reiger grootgebracht vlak naast de door de Lepelaars bezette nesten. 
Anders is het verlopen met de IJsvogels. Geen enkel broedgeval is er 
gevonden door Klaas Pelgrim en zijn maten. Trouwens dezelfde 
verontrustende berichten komen uit het hele land. Er zijn weinig 
broedgevallen gemeld. Op het eilandje in het Steenstra park is het een 
totaal ander beeld geweest. In juni lag het eiland bezaaid met eieren van 
Nijlganzen. Een zestal had daar hun nesten. Wat er aan de hand was, 
weet ik niet maar niet alleen in de nesten lagen eieren, ook verspreid over 
het hele eiland. Die grote vuilwitte eieren waren duidelijk te zien. 
Gemakkelijke prooi voor Meeuwen, Kraaien en andere liefhebbers. De Vos 
kan daar niet komen. Ik heb geen predatie gezien of van anderen gehoord. 
Ganzen zijn trouwens best waakzaam en agressief. Ook twee 
Brandganzen paartjes hadden daar een nest. Beide bezet. De witte 
koppen met de zwarte wenkbrauwstreep waren duidelijk te zien boven de 
planten. En nog meer jong leven. In het water van de vijver waren 2 jonge 
Meerkoeten, met hun oranje rode kopjes, druk aan het oefenen om 
voedsel te pakken te krijgen , af en toe geholpen door pa of moe. Dat was 
in begin juni. 
 

Heemskerk Duingebied 
 

Het Tapuiten onderzoek met een veertigtal ingegraven nestkasten in een 
grootgedeelte van het PWN duingebied is helaas geen groot succes 
geworden. De 4 ingegraven eikenhouten, vosvrije nestkasten in het 
Heemskerkse kregen in het begin wel zestal bezoekers. Toch leidde dat 
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niet tot broeden. Om onbekende redenen vonden ze de plek niet 
aantrekkelijk en verdwenen weer. Klaas Mudde had dit gebied 
gecontroleerd. Van de andere 45 nestkasten zijn er in het gebied van 
Egmond 2 broedgevallen bekend. De projectleider van het PWN was 
Herman van Oosten geholpen door een aantal vrijwilligers. 
 

De Slechtvalken 
 

Af en toe buitelden half juni twee Slechtvalken in de omgeving van de 
Laurentius kerktoren om en rond elkaar. Een mooi schouwspel. Balts? Of 
het oefenen van een jong? Huub kon er nog niks over zeggen. Hij was 
toen in overleg met de beheerder van de toren om daarin een kijkje te 
nemen. Niks meer van gehoord. Hij is nu met vakantie tot na de kopij-
sluiting van dit nummer. In het volgende nummer hoop ik wat meer te 
kunnen vertellen. 
 

Het IJsvogeldrama 
 

“In ons gebied geen IJsvogel-broedgeval dit seizoen”, meldde Klaas 
Pelgrim. In bijna de helft van de gebieden in ons land, waarin 2017 nog 
IJsvogels geteld zijn, is de soort nu verdwenen. Volgens Sovon is dit een 
geweldige klap voor de stand. De oorzaak is de vorstperiode van eind 
februari / begin maart 2018. Er was in die periode een krachtige oosten-
wind en veel sloten en plassen waren dichtgevroren. Hun voedselbron was 
afgesloten. Gevolg. Massale sterfte. Toch is dit niet fataal voor de soort. 
Na een paar zachte winters kan de overgebleven populatie heel snel 
groeien, met hun 2 of 3 legsels per jaar. Dit vermogen zorgt voor een 
veerkrachtige populatie.  
 

Bij de Beverwijkse wand nog een klein dramaatje. Niet veroorzaakt door de 
grillen van de natuur, maar door menselijk gedrag. Op facebook was 
bekend gemaakt dat in de wand een broedend paartje IJsvogels zat. “Komt 
dat zien!” Gevolg was dat door de vele fotografen, zelfs vanuit een auto, 
het broeden verstoord werd. Door alle stress kwam er maar een jong tot 
uitvliegen. Gewaarschuwde vrijwilligers konden geen begrip, door een 
gesprek, opbrengen voor de verstoring. “Mijn foto is ………” 
 

Tuin en omgeving 
 

Kauwen werken samen in groepjes op zoek naar iets eetbaars. Ze zoeken 
uitkijkposten op. Is er ergens iets gaande, dan gaat de uitkijker inspecteren 
met de maten in de starthouding. Is er voer ontdekt dan komen de anderen 
ook dichter bij. Dat gaat wel in rangvolgorde. Ieder op zijn beurt. Als het 
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dan mijn voederplaats betreft, moet ik handelend optreden. Anders 
plunderen ze in de kortste tijd de plek leeg. Weg wezen dus. Mijn Mussen 
en Turkse Tortels hebben voorrang. Ook andere kapers op de kust 
ondergaan de zelfde behandeling, zoals de lompe Zilvermeeuw of de al 
even brutale Ekster. En sinds kort voegt zich daar ook de Halsbandparkiet 
bij. Maar die is nog wel erg schriks. Gaat er gauw al schreeuwend van 
door. Nog even iets over de Ekster. Van oorsprong een vogel van natuur-
gebieden en het boerenland heeft hij zijn schuwheid afgelegd en broedt 
steeds vaker in de stad. Voordeel van de stad is dat er nauwelijks Zwarte 
Kraaien broeden. Ze verdrijven vaak de kleinere, kwetsbare Eksters. Deze 
alleseters pakken af en toe ook jonge, pas uitgevlogen Mussen en Mezen. 
Jonge Eksters moeten ook eten. Daarom moeten we de Ekster niet 
verachten. Het is trouwens een mooie vogel met zijn iriserend zwarte 
verenkleed, gelardeerd met wit. En een sierlijke lange staart tot slot. Ook 
zijn nestbouw is interessant. Een grote takkenbol. Hij is ook een goed 
imitator en zanger. De wonderlijke geluiden, die voortgebracht worden zijn 
een mixture van imitaties en zijn eigen zang.    
 
 

Grote Trap 
 Jos Vroege 
 
Maandag 19 februari  2018 vloog ik met een aantal vogelvrienden 's 
ochtends om 08:00 uur van Amsterdam naar Madrid. Op het vliegveld 
haalden we het gehuurde busje op en daarmee reden we 98 km naar het 
zuiden om in een restaurant langs de E5 te lunchen. Na de lunch 
verkenden we de landwegen achter het restaurant. Daar zagen we 
ongeveer 50 Grote Trappen. Die week had voor ons nog veel meer moois 
in petto, waaronder een Pardellynx en elke dag Spaanse Keizerarenden in 
de ‘Sierra de Andújar’. Als ik terugkijk op deze week in Spanje zijn het 
echter de Grote Trappen waar ik het eerst aan moet denken. 
 

De Grote Trap was voor mij geen nieuwe soort: in mei 1997 zag ik Grote 
Trappen in de Spaanse Extremadura en in april 2008 op de Hongaarse 
steppe. ‘La Serena’ bezocht ik met Maarten, ‘Hortobágyi’ met Henk - in 
februari 2018 andermaal reisgenoten. In beide gevallen zagen wij 
baltsende vogels. Deze vogels baltsten niet. Ze foerageerden in groepen 
op de uitgestrekte akkers en vlogen in groepen langs (foto 1), landden 
even verderop en verdwenen in die onmetelijke ruimte. 
 

In Nederland - het is thans haast niet voor te stellen - was de Grote Trap 
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tot 1800 broedvogel. In het najaar arriveerden destijds grote aantallen. 
Rond 1900 was de Grote Trap inmiddels een 'nogal zeldzame gast', vooral 
tijdens strenge winters. Na 2000 is de Grote Trap in Nederland nog maar 
één keer gezien: in december 2010. Dat heeft te maken met de 
dramatische afname van de soort in Midden-Europa (dutchavifauna.nl). 
 

 
 

Grote Trappen, ‘Castilla-La Mancha’, 19 februari 2018,  Foto 1: Jos Vroege 
 

Door ongepaarde vrouwtjes zijn in de vorige eeuw in Nederland wel drie 
keer eieren gelegd. Tijdens de eerste wereldoorlog gebeurde dat een keer 
op Ameland, en in 1947 en 1948 in de duinen bij Castricum. Eldert 
Kortenoever – één van de oprichters van onze vogelwerkgroep - schrijft 
over dat eerste naoorlogse 'broedgeval': "Inderdaad heeft er op het 
duinterrein Castricum een Grote Trap gebroed. Reeds vroeg in het 
voorjaar (1947) werd ze gezien. Aan broeden dachten we niet, omdat we 
slechts één exemplaar zagen, totdat één van de jachtopzieners haar 
broedend vond. Het nest bevatte slechts 1 ei, ongeveer ter grootte van een 
ganzenei, crêmekleurig, geen tekening. Het ei was onbevrucht en zo bleef 
de Trap broeden. Wij waren nieuwsgierig hoe het zou aflopen. De dag dat 

http://dutchavifauna.nl/
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Jan P. er enige meters film op verschieten zou, was het ei weg" 
(Hellebrekers, 1948). 

 
Nest Grote Trap, duinen bij Castricum, 1948,  Foto 2: Jan P. Strijbos 
 

Volgens Strijbos (1948) – Jan P. voor vrienden (Voous, 1995) - was dat 
begin juni 1947. Het nest lag "temidden van een groot haverveld". In 1948 
lukte het Strijbos wél om van het nest opnamen te maken (foto 2)1. Over dit  
                                                      
1 De door Strijbos gemaakte filmopname van het vrouwtje Grote Trap in 

Castricum is, aldus Ruud Vlek, tot dusver niet teruggevonden. “Mogelijk staat die 

als toegift op een van de naoorlogse filmrollen in de Strijbos-filmcollectie in het 

Museon te Den Haag” die dit najaar hopelijk gedigitaliseerd gaan worden. 
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tweede Castricumse 'broedgeval' schrijft hij: "Gedurende de laatste week 
van April en in de maand Mei werd het wijfje herhaaldelijk door 
verschillende waarnemers gezien en in het laatst van Mei werd het nest 
met de beide eieren gevonden. Dit bevond zich weer op ongeveer dezelfde 
plaats als in 1947. Op 5 Juli werd het nest verlaten. De beide eieren 
berusten thans in de collectie van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie 
te Leiden" (Strijbos, 1949). 
 

Blijft de vraag waar in de duinen bij Castricum de Grote Trap nestelde. 
Dutchavifauna.nl biedt hierover geen uitsluitsel: daar staan de nestlocaties 
op 'vervaagd'. Op waarneming.nl geeft Ruud Vlek bij het 'broedgeval' uit 
1947 'Noord-Hollands Duinreservaat - Terrein Castricum' als locatie. 
Vogelwacht Zaanstreek meldt dat men de Grote Trap op 18 mei 1947 heeft 
gezien tijdens een excursie door het Heemskerkerduin onder leiding van 
Eldert Kortenoever - op de kaart wordt een locatie ten oosten van Infiltra-
tiegebied Kieftenvlak aangegeven. Het 'broedgeval' uit 1948 werd door 
Ruud Vlek gesitueerd in de Lepstukken, even ten westen van 'De Hoep'.  
 

Zelf heb ik altijd begrepen dat de Grote Trap haar eieren heeft gelegd op 
het Watervlak, het huidige zweefvliegveld. Rienk Slings - van 1984 tot 
2014 ecoloog bij PWN - bevestigt dat2. Op het Watervlak was destijds een 
“roggeveld” en daarin heeft de Grote Trap beide jaren gebroed, zo blijkt 
aantekeningen van boswachters in het waarnemingenarchief van PWN. In 
1947 werd het ei “door meeuwen geroofd”. In 1948 werd het vrouwtje 
Grote Trap op 23 maart voor het eerst in het duin gezien en werd op 27 
mei het nest met de twee eieren gevonden. Ruud Vlek vermeldt op 
waarneming.nl dat volgens de eierdatabase van Naturalis de eieren al op 
die datum door Jan Benjamin – boswachter in terrein Castricum - zijn 
verzameld3. In dat geval zal het nest, zoals Strijbos (1949) meldt, echter 
niet pas op 5 juli zijn verlaten. Het vrouwtje Grote Trap verbleef daarna nog 
twee maanden in het duingebied: “In overeenstemming met vorig jaar is zij 
in de eerste week van september van hier vertrokken”. 
 
                                                      
2 Op waarneming.nl heeft Ruud Vlek de locatie van het ‘broedgeval’ uit 1948 

inmiddels aangepast. 
3 Guido Keijl en Pepijn Kamminga melden dat beide eieren nog altijd in Naturalis 

aanwezig zijn (collectienr RMNH.AVES.13523), maar in verband met de 

verbouwing nu – 70 jaar na dato – helaas niet gefotografeerd kunnen worden. (“Na 

de zomer van volgend jaar zijn we weer volledig operationeel voor dit soort 

dingen.”) 

http://dutchavifauna.nl/
http://waarneming.nl/
http://waarneming.nl/
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Dank 
 

Met dank aan Ruud Vlek, Rienk Slings, Guido Keijl en Pepijn Kamminga 
voor hun informatie over de ‘broedgevallen’ van de Grote Trap in de 
duinen bij Castricum en aan Henk Levering voor zijn commentaar op een 
eerdere versie van dit artikel. De in 1948 door Strijbos gemaakte foto van 
het nest van de Grote Trap is eerder gepubliceerd in ‘In weer en wind’ en 
nu onder andere te vinden op waarneming.nl. 
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Jongerenrubriek “HET WINTERKONINKJE” 
 Cees Baart 

Als ik dit schrijf hebben jullie nog 3 of 4 weken vakantie. Heerlijk! Jullie 
zullen hier vast enorm van genieten. En intussen ook zeker aardig wat 
vogels gezien!? Ben er benieuwd naar en hoop dit zeker van jullie nog te 
horen. Voor nu stuur ik het verslag van de laatste excursie over DE soort 
van het jaar ‘de Huiszwaluw’ en een stukje van het programma voor dit 
najaar. Natuurlijk hopen wij, dat jullie weer met net zo veel enthousiasme 
met ons mee op excursie(s) gaan. Op de website kun je het hele jaar-
programma van 2018 – 2019 zien. Misschien een goed idee om de datums 
alvast in jullie agenda’s te schrijven of … in jullie iphone. 
 

Huiszwaluwen 
 Micha de Heus 
In de ochtend van zondag 17 juni stonden de excursieleiders Henk en 
Micha al klaar achter het station Castricum. Uiteindelijk waren er 10 
kinderen die meegingen om per fiets op zoek te gaan naar Huiszwaluwen. 
We fietsten naar de Bleumerweg, want daar wist Henk wel wat 
huiszwaluwnesten te zitten. Het was prachtig weer, een klein beetje wind 
en niet koud. Toen we op de Bleumerweg kwamen zagen en hoorden we 
al af en toe een Huiszwaluw. En uiteindelijk zagen we ook de nesten, 8 in 
totaal. De Huiszwaluwen vlogen af en aan met modder om hun nest te 
bouwen maar ook met insecten om hun jongen te voeren. Het gebouw 
waar de nesten zaten had een soort overhangende dakrand. Er stonden bij 
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dit gebouw geen bomen. Als de Huiszwaluwen vanaf hun nest wegvlogen, 
lieten ze zich eerst een beetje vallen. Daarna maakten ze een grote boog 
omhoog en vlogen weg om nieuwe insecten of modder te halen. En omdat 
er geen bomen waren hadden ze genoeg ruimte om te vliegen. Het 
gebouw ernaast zag er bijna hetzelfde uit, maar daar stonden bomen voor. 
En (dus?) waren er ook geen huiszwaluwnesten. Iedereen kon de 
Huiszwaluwen goed zien. Daarna gingen we naar een manege, iets 
verderop. We hadden namelijk gezien dat er Boerenzwaluwen via 
openstaande ramen de manege binnenvlogen.  
 

  
 

Modder halende Huiszwaluwen Foto: Cees Baart 
 

Eenmaal binnen zagen we Boerenzwaluwen die nesten aan bouwen 
waren in de paardenstallen. Maar ook jongen die net uitgevlogen waren en 
jongen die nog in het nest zaten. We konden nu ook goed de verschillen 
zien tussen de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw. Buiten de manege was 
een weiland met een sloot. Enkele jonge boerenzwaluwen waren daar hun 
vliegkunsten aan het oefenen. Ze vlogen een stukje omhoog en vielen dan 
weer buitelend in het gras. Een van de Boerenzwaluwen rolde de sloot in. 
Maar uiteindelijk kregen alle jonge vogels het vliegen steeds beter onder 
de knie en vlogen weg. En daarna gingen wij weer terug naar het station. 
Het was een mooie zwaluwenochtend. 
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Jonge Boerenzwaluw Foto: Cees Baart 
 

Overzicht Jongerenexcursies najaar 2018 

 

Datum Excursie Door wie Opmerkingen 

Zo 9 sept. Waterberging 
Noorderveld 

Henk v. d. 
Leest 

Fiets 

Zo 14 okt. Vogeltrek 
Strandplateau 

Cees Baart 
Piet Admiraal 

Fiets 

Zo 4 nov. Vinkenbaan Jan Baart Fiets 

Zo 9 dec. Nestkastjes 
timmeren 

Jan Baart 
Cees Baart 

Eigen vervoer 

Vr. 4 jan. Bosuilen Jeroen Walta Fiets 

 

* Tenzij anders aangegeven zijn de excursies op de 2de zondag van de maand. 
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Vogelbladen, augustus 2018 
 Martine Kamminga 
 
Afgelopen jaar is er sinds heel lang geleden weer een koppeltje Raven 
gesignaleerd in de Kennemerduinen, zo schrijft men in de 2e Fitis van dit 
jaar. Dat heeft alles te maken met het project Dood doet Leven, dat in 
samenwerking met diverse natuurorganisaties is opgezet. ARK Natuur-
ontwikkeling in Nijmegen pleit voor het laten liggen van grote dode dieren, 
zoals Reeën, Wilde Zwijnen en Schotse Hooglanders. Kadavers zijn een 
goede voedselbron voor grotere aaseters, zoals de Raaf, de Vos, de 
Zeearend en de Zwarte Wouw. Maar ook voor diverse insecten, zoals de 
Aaskever, de Vlieg en de Kleermotjes. 

Het is in Nederland niet gebruikelijk om grote kadavers te laten liggen. 
Meestal worden ze direct weggehaald, na jacht of een ongeluk. Het is zelfs 
verboden om dode paarden en runderen te laten liggen, behalve in de 
Oostvaardersplassen en de Veluwezoom. Deze dieren moeten naar een 
destructiebedrijf. Behalve als ze onvindbaar zijn of als het te veel werk kost 
om ze weg te halen uit het natuurgebied, of als het ontbindingsproces te 
ver gevorderd is. Kadavers van Paarden en Koeien heten dan Kringloop-
kadaver, of Buitenmachtelijke kadavers, volgens de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit. Ze worden uit het zicht van recreanten gehouden, 
waardoor de mensen vervreemd raken van het verschijnsel. Nu brengt 
ARK, samen met andere natuurorganisaties, doodgereden Reeën naar 
een natuurgebied in de buurt van het ongeluk. Het afbraakproces wordt 
gefilmd en de meest interessante beelden zijn op internet gezet. Kadavers 
van Herten, Reeën en Konijnen mogen sowieso blijven liggen. 
 

In de Kennemerduinen werd dus eind maart vorig jaar een dode Schotse 
Hooglander als Kringloopkadaver aangemerkt, omdat hij niet was weg te 
halen. Camera's registreerden Eksters, Zwarte Kraaien, Vossen en dan 
ineens die twee Raven, wat heel bijzonder is, en reden geeft tot optimisme 
over de terugkomst van deze ooit zo verguisde vogel. In de jaren '70 van 
de vorige eeuw werd de Raaf geherintroduceerd op de Veluwe en is aan 
een gestage opmars bezig. Dit kadaverproject kan hem een flinke duw in 
de goede richting geven. 
 

Sinds 2015 wordt aan het project gewerkt door de PWN, ARK, Ekogrön, de 
Aaskeverwerkgroep EIS, Herds and Homelands, de NVWA en het 
Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ARK werkt in 
soortgelijke projecten samen met Duitsland en België. 
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In diezelfde Fitis een leuk artikel, geschreven door een zeer actief erelid 
van de Vogelwerkgroep, Hans Vader, die kort na het schrijven van dat 
stukje, in november vorig jaar overleed. Hij liep veel langs het oude tracé 
van het Van Limburg Stirumkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
en deed daar verschillende archeologische vondsten. Het genoemde 
kanaal is in 1995 gedempt. Tijdens het dicht stuiven van een poel kwamen 
diepere grondlagen bloot te liggen en zo werd een akker uit de vroege 
Middeleeuwen gevonden met potscherven uit 600 - 1000 n.Chr. Het betrof 
Karolingisch en lokaal kogelpotaardewerk. En er lagen botten van o.m. 
Edelhert, achtergelaten als slachtafval. Naast die akker kwam Kalkgyttja te 
voorschijn, een kalkrijke laag van duizend jaar geleden, gevormd in een 
ondiepe poel die snel was opgedroogd door verdamping. Afgestorven 
kranswieren vormden een modderig kalklaagje. Pootafdrukken van 
runderen wijzen erop dat de poel een drinkplaats was. Maar ook Wild 
Zwijn, Ree, Eenden, Meeuwen en steltlopertjes kwamen er. De kalklaag 
werd overstoven door 5 meter hoge jonge duinen. Op 1 kilometer van de 
kust ligt, wat Hans Vader noemde, de 1e Stort. Daar werd tijdens het 
graven van het kanaal in 1890 het zand opgeslagen en in 1994 en 1995 
weer gebruikt om het kanaal te dempen. Ook daar heeft een ondiep 
meertje gelegen, nu blootgestoven door de Zuidwestenwind. De schrijver 
vond daar poelslakjes en langwerpige slakkenhuisjes die hij niet kon 
thuisbrengen, maar die door een kennis van de Universiteit van Leiden, 
Wim Kuijper, werden geïdentificeerd als Grote Clausilias. Dat wijst erop dat 
er een bos heeft gestaan. Ook de vondst van oude boomstronken wijst 
daarop. Er werden nog andere slakkensoorten gevonden, die nu nog 
alleen in Zuid-Limburg voorkomen. Tijdens een harde Noordenwind kwam 
er een echte bosbodem bloot te liggen, wat, behalve botten van Wild Zwijn, 
Ree, Edelhert, Bos- en Woelmuis, een wel heel opmerkelijke vondst 
opleverde: de linker voorpoot van een Bruine Beer, uit ca. 900 n. Chr! 
Hans Vader zelf vond nog de botten van een vogel, die in de Groningse 
Universiteit werd geïdentificeerd als een Oehoe. Daarom moet de locatie 
van de 1e Stort beschermd blijven, zo eindigde Vader zijn artikel. 
 

In de 3e Fitis van 2017 wordt andermaal het huidige beheer van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen bekritiseerd. Sinds 2016 is er een 
dramatische afname van de soortenrijkdom van broedvogels. Vroeger 
waren er 132 soorten, nu nog maar 72 gemiddeld. Een deel van die 
afname gaat gelijk op met die van de rest van Nederland, maar een ander 
deel doet het alleen slechter in de AWD. Door opeenvolging van soorten 
vegetatie kunnen vogelsoorten verdwijnen en eerst kwamen er nieuwe 
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voor in de plaats, maar dat is nu niet meer zo. In het kader van Life+ zijn 
de laatste 5 tot 10 jaar veel Amerikaanse Vogelkers en veel Duindoorns 
verwijderd. Dat blijkt slecht te zijn voor struweelvogels, zoals de Zwartkop, 
de Roodborst, de Fitis, de Tjiftjaf en zeker de Nachtegaal. Alleen de 
Boomleeuwerik doet het goed, als vogel van het open duin. 
 

Bosuilen hebben veel te lijden van Boommarters, die hun jongen opeten, 
en van het weghalen van dennenbosjes. Waternet kapt veel Populieren, 
waarin veel holen zaten die als nestruimte fungeerden voor diverse vogels. 
Er wordt onder vogels veel gevochten om holen en nestkasten. Bosuilen 
werden verdreven door Boommarters en Kauwen, die op hun beurt weer 
werden opgegeten door de Havik, die trouwens ook wel een jong Bosuiltje 
op zijn tijd lustte. De begrazing door Damherten neemt af. Waternet wil de 
bossen tot productiebos maken, voor houtwinning. Eén stuk bos is al 
ontdaan van oude Eiken en er worden behalve Populieren ook veel Eiken 
en Dennen gekapt. Voor bankjes, zegt men. 
 
 

Vogelwaarnemingen Midden-Kennemerland, mei-juli 2018 
 

 Hans Schekkerman 

 
Dit overzicht beslaat de periode 1 mei t/m 31 juli 2018. Het is een selectie 
van interessante waarnemingen, vooral van schaarsere soorten, gemeld 
op Waarneming.nl en Trektellen.nl. Alle invoerders worden hartelijk 
bedankt voor hun waarnemingen, ook als die hier niet zijn vermeld.  
Veel gebruikte afkortingen: tp = ter plaatse; kj = kalenderjaar; ad = adult; 
juv = juveniel; m = man; v = vrouw(kleed); ovv = overvliegend, Z = naar 
Zuid; NHD = Noordhollands Duinreservaat. Contact: 
hans.schekkerman@sovon.nl. 
 

Algemeen mei-jul 
 

Het wàs me een voorjaar. Mei bracht prachtig weer maar aanvankelijk 
weinig zichtbare trek of bijzondere soorten. Slechte omstandigheden in 
ZW-Europa hielden veel trekvogels tegen, en soorten als Gierzwaluw en 
Huiszwaluw bleven lang schaars. Pas op de 11e kwam het los, met 
Lachstern, Zwarte Wouw, Grauwe Kiekendief en Grauwe Klauwier. DE dag 
van dit voorjaar was 14 mei toen binnen 2 uur en 3 km afstand een 
zingende hybride Bergfluiter x Fluiter (nooit eerder in NL), Balkanbergfluiter 
(5e in NL) en Cirlgors (8e in NL) werden ontdekt. Het was daarmee echter 

http://waarneming.nl/
http://www.trektellen.nl/
mailto:hans.schekkerman@sovon.nl
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bepaald nog niet over. Vanaf 20 mei deponeerden oostelijke winden een 
opmerkelijke serie krenten in de - bij ons altijd al zeer eetbare - pap. Een 
lijstje zoals op 26-27 mei, met minstens 5 Visarenden, Grauwe Kiekendief, 
Zwarte en Rode Wouw, Roodpootvalk, Grauwe Klauwier, Grote Karekiet, 3 
Wielewalen, 2 Roodmussen, 2 Orpheusspotvogels, enkele Bijeneters, 
Kraanvogel, Koereiger en Bastaardarend, leest meer als het verslag van 
een buitenlandse vogelreis dan als een weekend in Kennemerland! Juni 
was aan de koele kant maar droog, juli (zeer) warm en nog droger, zelfs 
leidend tot oproepen tot waterbesparing en een flinke duinbrand, maar 
opvallend genoeg niet tot droogvallende duinplassen. Bijzonder 
broedvogelnieuws dit jaar betrof de vestiging van Lepelaars op Marquette, 
Grauwe Klauwieren in het Vogelduin en de terugkeer van een (het) 
broedpaar Orpheusspotvogels bij de Hoep. En niet te vergeten een 
bijzonder mengpaar. 

Sneeuwgans 
11 mei – 1 N, Castricum aan Zee – Hans Schekkerman. Vloog samen met 
een Aalscholver, en ook langs Egmond. Herkomst dubieus natuurlijk. 

Brandgans 
Noordwaartse trek - vooral over strand en buitenduin - tot ver in mei. De 
beste dagen waren 8 mei met zo’n 2000 vogels langs de vinkenbaan en 10 
mei met 1618 langs Castricum aan Zee. Op 6 mei zaten nog 950 exx tp in 
de Hempolder. 

Casarca  
6 mei – 1 v Z, Infiltratiegebied Castricum – Kees Roselaar 
7 mei – m+v Z, NHD Heemskerk – H. Schekkerman 
17 mei – 2 tp, Waterberging Noorderveld – Theo Bakker 
21 mei – 2 O, Waterberging Noorderveld – Rob van Bemmelen 
Waarnemingen in onze regio betreffen merendeels (nakomelingen van) uit 
gevangenschap afkomstige Casarca’s, wellicht aangevuld met vogels uit 
broedpopulaties in Duitsland en omringende landen, die overigens ook van 
niet-wilde herkomst zijn. Deze vogels trekken in de (na)zomer naar 
Nederland, o.a. naar het Eemmeer waar tegenwoordig tot 600 Casarca’s 
ruien. De sterke toename daar is aan onze regio voorbijgegaan; het 
jaarlijks gemelde aantal schommelt bij ons al vier decennia rond eenzelfde 
niveau. Wellicht zien wij toch vooral vogels van Nederlandse origine. Dat 
gebeurt vooral tussen mrt en okt/nov; ’s winters lijken ze weg te trekken 
(zie grafiek). De dip in het voorkomen (vooral ‘ter plaatse’) in jun-jul duidt 
wellicht op rui-trek naar grotere wateren. Er zijn twee geslaagde broedge-
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vallen bekend uit onze regio: in 1996 op het waterbekken bij de Noordpier 
(Averijhaven; 3 jongen) en in 2006 bij de Wei van Brasser (9 jongen). 
 

Casarca: aantal gemelde vogels per maand in Midden-Kennemerland sinds 1970 
(met correctie voor herhaalde waarnemingen van langer verblijvende vogels). 

Zomertaling 
18 mei – 1 paar, Groote Ven – H. Schekkerman 
22 mei t/m 3 jun – 1 paar, Waterberging Heemskerk e.o. - H. Schekkerman 
e.a. 

IJseend 
15 jun – 2 N, Castricum aan Zee – Guido Keijl. Man en (2kj) vrouw in 
zomerkleed. Zomerwaarnemingen van deze soort zijn schaars in ons land. 

Krooneend 
12 t/m 31 jul – 1 m eclipskleed, Hoefijzermeer – Mart van Zweeden e.a.  

Patrijs 
20 mei – 1 m tp, Vennewaterspolder, Egmond-Binnen – Hans Groot 
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Kwartel 
Vier vangsten op de vinkenbaan tussen 5 en 16 mei. In die omgeving 
zongen zoals gebruikelijk ook weer geregeld door het baangeluid 
aangelokte Kwartels; in totaal zo’n 8 waarvan 4 op 26 mei. Ook 
exemplaren in de Oceaan, het Hazenduin en de Westerduinen op 5 en 10 
jun zijn wellicht daartoe te herleiden. Dat geldt niet de roepende Kwartel in 
de Sammerpolder tussen Egmond-Binnen en Heiloo op 20 jul (Marion 
Geerts). 

Parelduiker 
11 mei – 1 zkl N, Castricum aan Zee – H. Schekkerman 

Geoorde Fuut 
De Geoorde Futen in NHD Bakkum zijn populair: er werden maar liefst 304 
meldingen ingevoerd! Door de hoge waterstand in de duinplassen duurde 
het lang voordat er waterplanten tot aan het oppervlak groeiden en er 
nesten konden worden gebouwd. Misschien wel daarom verkasten 5 paren 
in de loop van mei van de Wei van Brasser naar het minder diepe 
Doornvlak. Door de hoge beginstand (en anders dan vorig jaar) bleef 
tijdens de droogte in jun-jul wel voldoende water staan, maar uiteindelijk 
kreeg toch maar 1 paar 2 jongen groot. Dat lukte ook een paar op de 
westelijke Wei. Vermoedelijk een van de mislukte paren begon in jul nog 
een nest in de nabijgelegen duinplas bij Diederik. Van 10 t/m 21 mei 
verbleven ook twee paren op de Waterberging bij Heemskerk (Rienk 
Slings e.a.). 

Aalscholver 
De kolonie in het infiltratiegebied telde 902 nesten, vrijwel gelijk aan 2017. 
Bij de Karpervijver te Bakkum waren 3 nesten aanwezig. – H. 
Schekkerman  

Kuifaalscholver 
27 mei t/m 6 jun – 1 subad tp, Noordpier e.o., IJmuiden – B. Beekman e.a. 

Roerdomp 
30 mei - 28 jul – 1, Infiltratiegebied Castricum e.o. – Tim van der Meer e.a. 
Negen waarnemingen, goed voor een geldig territorium, hoewel onduidelijk 
is of er werd gebroed. Er werd nooit meer dan 1 vogel tegelijk gezien.  

Koereiger 
27 mei – 1 ad tp, Heemskerker Noordbroek – Joep de Leeuw e.a. Foera-
gerend in pas gemaaid weiland bij de waterberging, daarna wegvliegend 
tot voorbij Uitgeest. Hoewel Koereiger in Nederland niet heel zeldzaam is, 
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bevat ons archief maar één eerdere zekere waarneming, uit augustus 
1975. Daarnaast nog drie onzekere waarnemingen (vanuit de trein en/of 
overvliegend), uit dec 1988, dec 2016 en okt 2017. 
 

 

Koereiger, Heemskerk, 27 mei  Foto: Ruud Altenburg 

Kleine Zilverreiger 
6 t/m 10 jun – 1 tp, Infiltratiegebied en Doornvlak – Hielke Boomsma e.a.  
7 t/m 18 jul – 1 geregeld tp, Heemskerker Noordbroek – H. Groot e.a. 
15 jul – 1 tp, Forteiland IJmuiden – Fred Cottaar 
15 t/m 31 jul – 1 tp, Infil.gebied/ Wei van Brasser/Doornvlak – G. Keijl e.a. 

Grote Zilverreiger 
Geregeld 1-2, in juli toenemend tot maximaal 4, foeragerend in NHD 
Bakkum. Hieronder gekleurringde ‘wit AP’ (11 mei t/m 8 jul), in 2017 
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geringd als nestjong in het Krammer-Volkerak, en eind april nog gezien in 
De Peel (L)! 

Purperreiger 
16 mei – 1 Z, Zweefvliegveld, NHD Castricum – H. Groot 
24 jul – 1 juv tp, Egmond-Binnen – R. van Bemmelen 
25 jul – 1 juv tp, Wei van Brasser – H. Boomsma e.a. 

Lepelaar 
Dit voorjaar werd onze regio een broedvogelsoort rijker: de kleine kolonie 
Blauwe Reigers op landgoed Marquette herbergde in juni ook 5 lepelaar-
nesten (Roy Slaterus e.a.). De Oostenrijkse Dennen vormden een wat 
curieuze nestplaats, maar er vlogen minstens 10 jongen uit. Dit succes is 
ongetwijfeld mede te danken aan het in de afgelopen jaren gerealiseerde 
natuurherstel in de omgeving. De waterberging en de Groote Ven zijn 
geliefde rust- en foerageerplekken, maar mijn indruk is dat de Lepelaars 
toch hun meeste voedsel halen uit poldersloten. 

Ooievaar 
Slechts 10 meldingen tussen 11 mei en 23 jul; allemaal overvliegende 

vogels. 

Zwarte Ooievaar 
13 jul – 4 ovv, Wei van Brasser, NHD Bakkum – Dario Duijves.  
20 jul – 1 ovv, Wei van Brasser – H. Boomsma, A.T. Dekker 
21 jul – 1 ovv, Egmond-Binnen – Cees Baart 
24 jul – 4 ZW, NHD Bakkum – A.T. Dekker 
27 jul – 1 ZW, NHD Bakkum – A.T. Dekker 

Visarend 
Het was een topvoorjaar voor Visarenden in de regio. Na 3 vogels in april 
volgden er nog ca. 13 in mei en 2 in jun (laatste op 16 jun). De beste dag 
was 26 mei toen 4-6 Visarenden het NHD aandeden. De meeste 
waarnemingen betroffen doortrekkers; overnachten in het NHD werd ook 
meermaals vastgesteld of vermoed, bv. bij Vogelwater (Bakkum) en Boreel 
(Heemskerk). Op 5 mei joeg een Visarend boven het Uitgeestermeer 
(Mark Res).  

Rode Wouw 
26 mei – 1 Z, Duin & Bosch, Castricum – H. Groot 

Zwarte Wouw 
5 mei – 1 O, Doornvlak – Jorg Schagen 
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12 mei – 1 ZO, Hempolder, Akersloot – Ruud Brouwer 
12 mei – 1 ovv, NHD Castricum – R. van Bemmelen, H. Groot 
26 mei – 1 Z, Infiltratiegebied NHD Castricum – Sven Valkenburg e.a. 
27 mei – 1 ZW, Bakkum – J. de Leeuw, R. Oosterlaar 
15 jun – 1 ZO, Albert’s Hoeve, Castricum – M. Res 

Wespendief 
64 meldingen in totaal, van maximaal 3 vogels bijeen. 

Bastaardarend 
26 mei – 1 tp en NO, NHD Bakkum. – Rond 8:00 zagen Rob van 
Bemmelen en Hans Groot vanaf de zeereep bij de Hoge Toren (NHD 
Bakkum) kort een Schreeuw- of Bastaardarend vliegen boven en dalen in 
het bos tussen Vogelwater en Diederik. Het leek erop dat hij in het duin 
had overnacht, en was verstoord of uitprobeerde of er al voldoende 
thermiek was om te vertrekken. Na enige tijd posten door Rob, Hans en 
enkele toegesnelde vogelaars kwam de arend om 8:50 weer omhoog 
schroeven, begeleid door een Wespendief, en vloog na 10 minuten 
langzaam tegen de wind in weg richting Egmond-Binnen en Heiloo. Daarbij  
 

 
 

Bastaardarend, Egmond-Binnen, 26 mei  Foto: Sven Rijnbeek 
 

gemaakte foto’s bevestigden de veldindruk dat het om een Bastaardarend 
ging. ’s Middags bleek de vogel op Texel te zijn verzeild, waar detailfoto’s 
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werden gemaakt waarop een (tegenwoordig niet zo ongewone) hybride 
met Schreeuwarend kon worden uitgesloten, en de leeftijd bepaald op 
ca. 3 jaar. De volgende ochtend vloog hij terug naar het vasteland en loste 
daar op. Dit was de derde Bastaardarend voor de regio; een eerstejaars 
zat aan de grond bij Bakkum op 5 januari 1961, en een andere vloog Z 
over het duin op 17 nov 2000. 

Blauwe/Grauwe/Steppenkiekendief 
12 mei – 1 v/2kj N, NHD Bakkum – R. van Bemmelen, H. Groot 

Grauwe/Steppenkiekendief 
21 mei – 1 v/2kj Z, De Hoge Toren – R. van Bemmelen, H. Groot 
24 mei – 1 2kj jagend, Vennewater – C. Baart 
27 mei – 1 N, De Hoge Toren – P. Jongejans 
27 mei – 1 N, Uitgeest – J. de Leeuw 

Blauwe Kiekendief 
12 mei – 1 m ovv, Limmerpolder, A9 – D. Moens e.a.  

Grauwe Kiekendief 
12 mei – 1 v/2kj N, Hazenduin, NHD Castricum – Hans Stapersma 
27 mei – 1 v/2kj N, Duin & Bosch – H. Groot 

Slechtvalk 
34 meldingen, de meeste uit het duin. Er werd geregeld gebaad in de plas 
op het Doornvlak. 

Smelleken 
13 mei – 1 jagend, Zuidernollen, NHD Castricum – Michel Klemann 
26 mei – 1 N, Infiltratiegebied Castricum – R. Altenburg e.a. 

Boomvalk 
Waarnemingen uit de hele periode, meest jagend in het NHD en in de 
polders. Er waren aanwijzingen voor een broedgeval langs de 
binnenduinrand van NHD Bakkum (L. Knijnsberg), en mogelijk langs de 
Zeeweg bij Castricum (J. Schagen). 

Roodpootvalk 
24 mei – 1 v tp en N, Infiltratiegebied Castricum – C. Baart 
27 mei – 1 m N, De Hoge Toren – P. Jongejans 
28 mei – 1 m N, Groote Vlak, NHD Heemskerk – R. Slaterus 

Porseleinhoen 
Vijftien vangsten op de vinkenbaan tussen 13 (7 exx) en 20 apr. 
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12 mei – 1 ovv, Castricum – Richard Reijnders. 02:00, roepend over het 
dorp. 
19 t/m 25 jun – 1 schoonwatervallei Limmen – Onno Steendam, Leo 
Heemskerk 
1 jul – 1 Groote Ven, Castricummerpolder – R. van Bemmelen e.a. 
Dezelfde vogel van de schoonwatervallei? De roep (zang) was tot in 
Castricum te horen. 

Kraanvogel 
23 t/m 24 mei – 1 ad tp, NHD Bakkum – J. Schagen e.a. De vogel 
overnachtte op het Doornvlak en foerageerde de volgende ochtend vroeg 
op het Zeeveld en in de Wei van Brasser. Om 13:00 vloog hij over 
Castricum. 
27 mei – 1 ovv, NHD – R. Altenburg, H. Schekkerman e.v.a. ’s Morgens 
naar N over het hele NHD met een stop op het zweefvliegveld; ’s middags 
weer naar Z(O) over NHD Bakkum. 

Kraanvogel, Wei van Brasser, 24 mei  Foto: Hans Schekkerman 

Bontbekplevier 
Gemeld tussen 10 mei en 8 jun, met pieken op 27 mei (77 Waterberging 
Heemskerk, 14 Doornvlak). Geen aanwijzingen voor broedgevallen. 
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Paarse Strandloper 
14 mei – 2 zkl tp, Noordpier IJmuiden – L. Heemskerk, Leo Boon 

Gestreepte Strandloper 
20 t/m 21 mei – 1 tp, De Maden bij Waterberging Noorderveld – Rienk 
Slings. “Langgerekte middelgrote strandloper met scherp afgegrensde 
borstband foerageerde langs slootkant. Gelige poten, lichte wenk-
brauwstreep, vrij korte snavel. Vloog weg voordat ik de determinatie kon 
afmaken; de afstand was vrij groot en ik kon de snavelbasis niet goed zien. 
De volgende ochtend vloog op dezelfde plek een steltloper over (in 
tegenlicht) die een droge triller liet horen. Minder muzikaal dan krombek 
die ik even eerder had.” Het archief bevat nog maar drie waarnemingen, 
alle bij de Waterberging, in sep 2011, 2012 en 2013. 

Krombekstrandloper 
21 mei – 3 tp, Waterberging Noorderveld – R. Altenburg, R. Slings 
23 mei – 1 tp, Doornvlak – R. van Bemmelen e.a. 

Kleine Strandloper 
10 mei – 1 tp, Doornvlak, NHD Bakkum – H. Schekkerman, R. Altenburg 
e.a.  
21 t/m 24 mei – max. 5 tp, Waterberging Heemskerk – R. Altenburg e.a. 

Temmincks Strandloper 
11 mei – 2 tp, De Oude Venne, Castricummerpold. – H. Schekkerman e.a. 
12 mei – 2 tp, Heemskerker Noordbroek – J. Schagen, J. de Leeuw 
21 mei – 1 tp, Waterberging Noorderveld – R. van Bemmelen 

Kemphaan 
Gehele periode aanwezig Waterberging en Groote Ven; max. 32 op 8 mei. 

Wulp 
17 jul – 45 tp, Zanddijk, Groot-Limmerpolder – J. Schagen 

Zwarte Ruiter 
Zes waarnemingen tussen 7 mei en 7 jun, en 4 tussen 3 en 27 jul 
(terugtrek). 

Bosruiter 
12 waarnemingen (17 exx) tussen 2 mei en 9 jun, en 10 waarnemingen (24 
exx) tussen 11 en 27 jul. Een Bosruiter die van 13 t/m 17 jul pleisterde op 
het Doornvlak was in najaar 2017 als eerstejaars gekleurringd bij Valencia, 
Spanje. 



De Winterkoning 53 (4) 45 

Kleine Jager 
Trekkers over zee op 13 mei (6 exx), 21 mei en 8 jul (H. Schekkerman, H. 
Groot). 
1 mei – 1 ad N, De Krim, NHD Bakkum – H. Stapersma. “Ongebruikelijke 
plek maar stevige wind NW6/7". 

Pontische Meeuw 
28 mei t/m 6 jun – 1 2kj, Waterberging Heemskerk – R. Altenburg e.a.  
3 jun – 1 2kj tp, Strand Noordpier – H. Groot 

Geelpootmeeuw 
13 jul – 1 ad tp, sluizen IJmuiden – Ronald Honders 

Zwartkopmeeuw 
In mei 2 vogels bij Castricum aan Zee. In juli zien we altijd een 
dispersiegolfje van (meest juveniele) Zwartkopmeeuwen: vanaf 6 jul 24 exx 
(18 juv) op 8 verschillenden dagen; de meeste op 21 jul (9 exx in 3 uur). 
Weg van zee werden vogels gezien bij de Oude Venne (5 mei, C. de 
Vries), in de Limmerpolder (17 jul, G. Keijl) en over Castricum (20 jul, R. 
van Bemmelen). 

Lachstern 
12 mei – 2 ad N, Castricum aan Zee – G. Keijl. “Op roep ontdekt, vlogen 
ongeveer over de waterlijn.” 

Zomertortel 
28 mei – 1 NO, De Hoge Toren – Chris Winter 
Zomertortels zijn thans zeldzamer dan Bijeneter en Orpheusspotvogel! 

IJsvogel 
De vorst in feb-mrt zorgde voor een decimering van de stand: nog maar 
één bezette broedplaats, bij Beverwijk. Ook van elders werd tot eind juni 
maar één IJsvogel gemeld (3 mei vinkenbaan, Guido Keijl). Vanaf 26 jun 
verschenen ze weer her en der; het begin van herstel door nieuwe jongen-
productie (16 waarnemingen totaal, tegen 48 in dezelfde periode in 2017). 

Bijeneter 
9 mei – 1 N, Vogelduin, NHD Bakkum – Herman van Oosten 
10 mei – 2 N, Koepelduin, NHD Bakkum – Ofra Carmi 
27 mei – ≥2 ovv, De Hoge Toren – H. Schekkerman, R. Altenburg, P. 
Jongejans 
2 jul – 1 foeragerend, Groote Vlak, NHD Heemskerk – M. Res, Patrick 
Coolen 
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Oehoe 
4 t/m 12 jun – 1 tp, Noord-End, Castricum - Thomas Dunselman, L. 
Heemskerk, J. de Leeuw. Vermoedelijk de bekende escape verbleef tot 
drie keer toe in de tuin van jeugdlid Thomas Dunselman. In de avonden 
werd hij enkele malen gezien op daken in de omgeving. 

Ransuil 
Bedelende takkelingen werden opgemerkt in NHD Castricum, NO-rand 
Castricum, en Limmen (Kapellaan en Uitgeesterweg) (R. Altenburg, Henk 
van der Leest, H. Schekkerman, J. Vroege). 

Kleine Bonte Specht 
14 Waarnemingen, uit alle NHD-terreinen: 2 in mei, 5 in jun, en 7 in jul. 

Rouwkwikstaart 
6 mei – 1 tp, Doornvlak – H. Schekkerman, R. Altenburg 
10 mei – 1 v, Waterberging Heemskerk – H. Groot 
11 mei – 1 tp, Groote Ven – Jos Vroege 

Grote Gele Kwikstaart 
27 mei – 1 N, De Hoge Toren – R. van Bemmelen, H. Groot 
3 jul – 1 ovv, vinkenbaan 
3 jul – 1 ovv, Velsen-Noord – R. van Bemmelen 

Engelse (Gele) Kwikstaart 
Waarnemingen in de Heemskerker Noordbroek- en Castricummerpolders 
op 3, 12 en 20 mei; in het NHD ontbrak de (onder)soort dit voorjaar 
opvallend. Op 17 jun werd bij de Oude Venne een man kwikstaart gezien 
met kenmerken van Engelse Gele. 
 

Noordse (Gele) Kwikstaart 
5 mei – 1 m tp, Doornlak – R. Altenburg, H. Groot 
18 mei – 1 m tp, De Groote Ven – H. Schekkerman 
21 mei – 2 m N, NHD Bakkum/Egmond – H. Groot.  

Zwarte Roodstaart 
Het tuinderijgebied Heemskerkerduin herbergde dit jaar minstens 5 
territoria. Ten noorden van Heemskerk werd op slechts 1 plek zang 
gehoord: langs de Tijdverdrijfslaan bij Egmond aan den Hoef (Arnold 
Wijker). 

Beflijster 
Tussen 1 en 21 mei nog 6 voorjaarstrekkers, in NHD-terreinen Bakkum en 
Castricum (Herman van Oosten, M. Klemann, Remco Oosterlaar). 
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Paapje 
Totaal 11 voorjaarstrekkers tussen 5 en 26 mei; op 27 jul al een vroege 
najaarsvogel (Vogelduin; H. van Oosten). 

Snor 
Zeven ringvangsten op de vinkenbaan tussen 16 en 27 jul. 

Grote Karekiet 
27 mei – 1 kort zingend, Infiltratiegebied Castricum – H. Schekkerman e.a. 

Spotvogel 
Spotvogels waren opvallend talrijk in het NHD dit voorjaar. Ze werden 
gemeld van ca. 18 plekken in het duin en de binnenduinrand. Sommige 
bleven ook best lang zingen. Van de vaste (broed)plekken buiten het NHD, 
zoals bij Akersloot, werden ze dit jaar juist niet gemeld, maar vermoedelijk 
kwam dat meer doordat de ‘jaarlijsters’ de soort al in het duin zagen (en 
daar dus niet meer heen hoefden) dan doordat ze er niet zaten. Bij het 
Krengenbos, in Heemskerk en in Cees Baart’s natuurtuin in Egmond-
Binnen werden wel Spotvogels gehoord. Op die laatste plek voerde een 
paartje uitgevlogen jongen op 11 jul. 

Orpheusspotvogel 

 
 

Orpheusspotvogel, De Hoep, 13 mei 2018  Foto: Edwin Kerssens 
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13 mei t/m 7 jul – broedgeval, De Hoep, NHD Castricum – Jorg Schagen 
e.a. Opnieuw een succesvol broedgeval, van vermoedelijk hetzelfde paar 
als in 2017, want op exact dezelfde plek. Omdat al werd gehoopt op hun 
terugkeer werd die plek goed in de gaten gehouden, zodat ze niet veel 
eerder dan de 13e zullen zijn aangekomen. De aanwezigheid van een 
tweede vogel werd toen al vermoed, en de dag erop bevestigd. De 
partners kwamen dus nagenoeg tegelijk terug, of het vrouwtje ongemerkt 
zelfs al wat eerder. Ze moeten vrijwel meteen zijn begonnen met 
nestbouw, want op 15 jun werden minstens 1 en op 17 jun minstens 3 
jongen gevoerd buiten het (niet gevonden) nest (G. Keijl, H. 
Schekkerman). Op 1 juli werd de familie niet meer in de Hoeptuin 
aangetroffen, maar op 6 jul zong het mannetje nog kortstondig bij de 
broedplek (Luc Knijnsberg). 
10 jun – 1 m zingend, Duinweg, NHD Heemskerk – R. Altenburg, H. 
Schekkerman e.a. Naast het broedpaar dus nòg een Orpheus in het duin. 
Deze zong op 200 m van een Spotvogel; kwestie van sociale aantrekking, 
habitat, of toeval? Enigszins tegen de verwachting in was hij de volgende 
dag alweer verdwenen. 

Fluiter 
Het was opnieuw een vrij goed voorjaar voor Fluiters in het NHD, zij het 
niet zo top als 2017. Een bewerking van de meldingen (zie Winterkoning 
52-4) resulteert in ca. 16 op enig moment bezette zangposten. De 
verspreiding was opvallend anders dan vorig jaar: lagen toen 17 van de 23 
zangplekken in NHD-terreinen Bakkum en Egmond, nu zat het merendeel 
zuidelijker met 7 in terrein Heemskerk, 6 bij Castricum en slechts 3 in 
Bakkum-Egmond. Ook anders dan voorheen (maar wellicht vooral door 
beter opletten) werden nu wel broedgevallen vastgesteld: in de 
Russenbergen werd een nest met 7 jongen gepredeerd vlak voordat die 
uitvlogen (rond 10 jun; het mannetje begon hierna opnieuw te zingen, tot 1 
jul), en op 16 jun voerde een paar uitgevlogen jongen nabij de Kruisberg 
(H. Schekkerman, R. Slaterus) 

hybride Bergfluiter x Fluiter 
14 t/m 1 jul – 1 broedgeval, Bredeweg, NHD Castricum – Roy Slaterus 
vond tijdens een inventarisatieronde een ‘fluiter’ die zong en riep als een 
Bergfluiter, maar met trillers die werden ingeleid met typische Fluiter-t’s (t-
t-t-t-trrrrrrrrrr), en die qua uiterlijk leek op een Fluiter zonder geel. De vogel 
zong ook twee typen trillers, de eerste kenmerkend voor  Bergfluiter en de 
tweede meer voorkomend bij Fluiter (zie sonagram). Op 15 mei is hij 
gevangen door ringers van de vinkenbaan (waarbij de vleugelvorm inter-
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mediair bleek) en is een veertje verzameld; hopelijk zal het DNA zekerheid 
geven over de determinatie als hybride Bergfluiter x Fluiter. Zulke hybriden 
zijn bekend, maar zeldzaam en in Nederland nooit eerder vastgesteld. De 
vogel zong voortdurend en liet zich daarbij vaak mooi bekijken. Na twee 
weken zingen werd zijn vlijt beloond; op 29 mei begeleidde hij een vrouwtje 
Fluiter bij de nestbouw. Vanaf 16 jun kwamen 3 van de 5 eieren uit, en de 
bergfluiterfluiterfluiterjongen verlieten het nest op 29 jun en werden een 
paar dagen later nog in de buurt gevoerd (R. Slaterus, H. Schekkerman). 
Zowel bij dit paar als bij de Orpheusspotvogels werden meldingen op 
waarneming.nl afgeschermd nadat de eerste aanwijzingen voor broeden 
waren verkregen, wat goed werkte om de broedgevallen in rust te laten 
verlopen. 
 

 
 

(Waarschijnlijke) hybride Bergfluiter x Fluiter, NHD Castricum, 19 mei  
  Foto: Maarten Hotting 

Balkanbergfluiter 
14 mei – 1 zingend, De Kaag, NHD Heemskerk – Terwijl Rob van 
Bemmelen vanaf de bovengenoemde hybride Bergfluiter x Fluiter via het 
duin doorfietste naar zijn werk hoorde hij 3 km verderop nòg een 
Bergfluiter zingen. Maar welke van de twee (voormalige ondersoorten)? 
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(Westelijke) Bergfluiter en Balkanbergfluiter zijn vooral te onderscheiden 
op basis van hun roep en subtiele verschillen in de zangtriller. Met de 
laptop die in zijn fietstas zat kon Rob ter plekke een geluidsopname 
analyseren (zie sonagram). Het bleek de zeldzaamste van de twee: pas de 
vijfde Balkanbergfluiter in Nederland en de eerste in 35 jaar die voor 
vogelaars was te bezoeken. Ruim meer dan 200 (!) waren er op tijd bij. De 
volgende dag was de vogel vertrokken. 

Sonagrammen van de zang van de Balkanbergfluiter (A) en van de twee typen 
trillers van de hybride Bergfluiter x Fluiter: B gelijk aan Bergfluiter en C meer 
passend op Fluiter. Op de horizontale as staat de tijd (sec), op de verticale as de 
toonhoogte (kHz). Voor video’s met geluid zie:  
www.youtube.com/watch? v=D8GBN3qtMQc  
en  
www.youtube.com/watch? v=dlYEv-QzU0c. 

Bonte Vliegenvanger 
1 mei – 1 man tp, De Krim, NHD Egmond – H. Stapersma 
14 mei – 1 zingend, De Kaag, NHD Heemskerk – André Strootman e.a.   

http://www.youtube.com/watch?%20v=D8GBN3qtMQc
http://www.youtube.com/watch?%20v=dlYEv-QzU0c
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Kuifmees 
Eén waarneming in het NHD in mei, 2 in juni en 6 in jun. 

Baardmannetje 
17 jul – 1 met voedsel, Dorregeesterpolder – René Hoogenboom 

Grauwe Klauwier 
11 mei – 1 m tp, Verbrande Vlak, NHD Heemskerk – R. Slings 
12 en 28 mei – 1 m tp, Hoge Toren, NHD Bakkum (R. v Bemmelen, H. 
Groot, R. Hoogenboom e.a.).  
21 t/m 26 mei – 1 m tp, Zuidernollen, NHD Castricum – R. Oosterlaar e.a. 
jul t/m aug – geslaagd broedgeval, Vogelduin, NHD Bakkum. Op 20 juli 
werd een paar Grauwe Klauwieren ontdekt dat nestjongen voerde (H. 
Boomsma e.a.); op 2 en 4 aug volgden 2 pas uitgevlogen jongen het 
vrouwtje.  Dit nest moet rond 1 juli zijn gestart; dat het paar, nota bene 
zichtbaar vanaf een druk fietspad, niet eerder opviel (maar de meldingen 
op 12 en 28 mei kwamen hier niet ver vandaan) geeft aan dat de soort in 
de broedtijd stiekem kan zijn. Eerdere broedgevallen in recente jaren 
waren in 2016 (NHD Egmond) en 2005-2007 (NHD Castricum). 

Wielewaal 
9 mei – 1 zingend, Koepelduin, NHD Bakkum – Hans Kuperus 
25 mei – 1 m 2kj zingend, Scheivlakweg, NHD Heemskerk – H. 
Schekkerman 
26 mei – 1 zingend, Noorderstraat, NHD Bakkum – J. Schagen 
27 mei – 2 zingend, Brabantse Landbouw, NHD Castr. – P. Jongejans e.a. 
9 jun – 1 zingend, N-kant Infiltratiegebied – T. van der Meer 

Raaf 
8 jun – 1 ovv, onzeker, NHD Castricum – H. Stapersma 
13 jun – 2 ZO, over centrum Castricum – H. Schekkerman 

Roek 
15 mei – 1 ovv, De Hoge Toren – H. van Oosten 

Europese Kanarie 
14 mei – 1 ovv, De Kaag, NHD Heemskerk – R. van Bemmelen  

Barmsijs 
7 roepende/zingende (Kleine) Barmsijzen in duinen tussen 6 mei en 24 jul. 

Sijs 
13 Waarnemingen in het duin tussen 14 mei en 20 jul; meestal 
overvliegend. 
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Kruisbek 
Eén waarneming (10 exx) in mei, 4 (8 exx) in jun, en 11 (50 exx) in jul.  

Roodmus 
Maar liefst 219 meldingen op waarneming.nl, betreffende twee 
waarschijnlijke broedgevallen en enkele losse waarnemingen: 
19 mei t/m 18 jul – max. 2 m + 2 v, Infiltratiegebied – H. Groot e.v.a. Een 
adult mannetje zong vanaf 20 mei bij de vinkenbaan en het Hoefijzermeer; 
vanaf 25 mei werden daar ook een vrouwtje en een tweede adulte man 
gezien (de laatste tot 4 jun). Alle drie waren geringd; een mannetje en het 
vrouwtje werden gevangen op de vinkenbaan en bleken bekenden uit 
2017. Het vrouwtje had een broedvlek. Op 20 jun werd nog een ander, niet 
geringd vrouwtje gevangen, eveneens met broedvlek. De laatste waarne-
mingen waren op 14 en 18 jul (vinkenbaan). Vliegvlugge juvenielen zijn 
niet waargenomen. 
21 mei – 1 ovv, De Hoge Toren – H. Groot. Al zingend langsvliegend. 
10 t/m 11 jun – 1 ad m zingend, Kieftenvlak – H. Schekkerman, R. 
Altenburg, R. Slaterus. Geringde man met exact dezelfde zang als één van 
de vogels in Infiltratiegebied Castricum, die daar toen enkele dagen niet 
werd gezien. Vermoedelijk maakte die dus een uitstapje; eerder had hij 
ook al gezongen bij de Brabantse Landbouw en het Zweefvliegveld. 

Cirlgors 
7 (?) en 14 mei – 1 m zingend, NHD Heemskerk en Castricum – Op 7 mei 
hoorde Hans Schekkerman tijdens het inventariseren in het duin van 
Boreel bij Wijk aan Zee even een Cirlgors zingen, maar te kort om 
helemaal zeker te zijn gezien de zeldzaamheid van de soort (7 eerdere 
gevallen in Nederland). Exact een week later hoorde hij rond 9:45 dezelfde 
zang opnieuw bij de hybride Bergfluiter x Fluiter in NHD Castricum, en zag 
vervolgens met drie andere vogelaars iets verderop een fraaie man 
Cirlgors zitten! Die verdween alweer na enkele minuten, maar vroeg in de 
avond hoorden Hans Groot en enkele anderen een Cirlgors zingen langs 
de Geversweg, 2.5 km noordelijker. Niet veel later vonden vogelaars die 
terugkeerden van de Balkanbergfluiter er één bij NHD-ingang Berenweide 
bij Heemskerk, weer 4.7 km naar het zuiden. Ondanks de afstand kan dit 
gezien de waarneemtijden één en dezelfde vogel zijn geweest. Analyse 
van de zang wijst daar ook op: op sonagrammen zijn in de ‘orenschijnlijk’ 
eenvormige trillers van Cirlgorzen tientallen verschillende varianten aan te 
wijzen, maar op alle drie plekken van 14 mei werd dezelfde variant gezon-
gen. Als de vogel van 7 mei ook dezelfde was bedroeg zijn actie-radius 
ruim 6 km. Dit was de eerste Cirlgors in onze regio en in Noord-Holland. 
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Cirlgors, NHD Castricum, 14 mei 2018                                                   Roy Slaterus 
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Lezingen & Excursies, 4e kwartaal 2018 
 Commissie Lezingen & Excursies 

 
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde 
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’). 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de 
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. 
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. 
 
Zaterdag 29 september: Dagexcursie ‘Biesbosch’. Met hopelijk 
Zeearend, Visarend, diverse eendensoorten, en veel meer. 
Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur. 
 
Zondag 21 oktober: Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het 
Noordhollands Duinreservaat, in combinatie met bezoek aan de 
Vinkenbaan’.  
Excursieleider: Huub Huneker. 
Start vanaf Strandplateau (einde Zeeweg) Castricum: 8:00 uur; tot ca. 
13:00 uur. 
Let op: a.u.b. fiets meenemen voor bezoek Vinkenbaan. 
 
Zaterdag 27 oktober: ‘Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het 
Noordhollands Duinreservaat, in combinatie met bezoek aan de 
Vinkenbaan’. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Start vanaf Strandplateau Castricum: 8:00 uur; tot ca. 13:00 uur.  
Let op: a.u.b. fiets meenemen voor bezoek Vinkenbaan. 
 
Let op: beide Najaarstrek/Vinkenbaan-excursies gaan alléén door bij 
gunstige weersomstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekend 
gemaakt op voorafgaande avond via de VWG-emailkring. 
 
Woensdag 14 november: Algemene Ledenvergadering in dorpshuis 
‘De Kern’, Overtoom 15, in Castricum. 
Aanvang: 20:00 uur. 
Na de pauze: Nadere toelichting van een medewerker van het PWN op 
de projecten, maatregelen en kap in het Noordhollands Duinreservaat. 
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Zaterdag 17 november: Lezing met beelden: ‘Vogels kijken in 
Nederland’. 
Spreker: Roy de Haas. Zie stukje verderop in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 14:00 uur. 
 
Zondag 25 november: Dagexcursie ‘Texel, het vogeleiland bij 
uitstek’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7:15 uur; tot ca. 18:00 uur. 
 
Zaterdag 15 december: Dagexcursie ‘Arkemheen, Nuldernauw, 
Zeewolderwold en Harderbroek’.  
Excursieleiders: Jan Zweeris en Huub Huneker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8:00 uur; tot ca. 17:00 uur. 
 
Dinsdag 8 januari 2019: Lezing met beelden: ‘Natuur/vogelreis naar 
Ethiopië’. 
Spreker: Marinco Lefevere. Zie stukje verderop in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20:00 uur. 
 
Zondag 13 januari: Ochtendexcursie ‘Zuidpier, Kennemermeer en 
havencomplex van IJmuiden’. 
Excursieleider: nog niet bekend. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 9:00 uur; tot ca. 13:00 uur. 
 

Vr 29 mrt t/m zo 31 mrt 2019: ‘Vroege Voorjaarsweekendexcursie naar 
Zuid-Limburg’.  
Excursieleider: Kees Roselaar. 
 

Het is lang geleden dat we een excursie naar deze mooie provincie 
hadden. We gaan vroeg in het voorjaar, dan zijn de bomen nog kaal en de 
vogels goed te zien. We verblijven in pension ‘Hoeve Rott’ nabij Vijlen. 
Daar is voor 12 deelnemers gereserveerd. We genieten er van logies en 
ontbijt, avondeten doen we elders. De kosten zijn per deelnemer ca. € 
120,- voor logies met ontbijt, en reiskosten. Daar komen kosten voor twee 
keer avondeten, drankjes en lunch bij. Er is een lunchpakket à € 5,- te 
verkrijgen. Je kunt je aanmelden voor deze excursie in de periode vanaf 
maandag 15 oktober t/m donderdag 15 november 2018 bij 
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl of bij Marian van 
Leeuwen (0251-311092). Er zal t.z.t. een aanbetaling van € 50,-worden 
gevraagd. Kees Roselaar geeft hieronder alvast een voorproefje. 

mailto:excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl
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Het pension is prachtig gelegen in het Limburgse heuvelland, met uitzicht 
over hellingen en valleien met grasland en hoogstamboomgaarden, waar 
Steenuil, Groene Specht en Appelvink voorkomen. Vlakbij het pension ligt 
het Elzetterbos, waar het prima wandelen is en waar o.a. 5 soorten 
spechten voorkomen, evenals diverse mezensoorten en de 
Taigaboomkruiper. Naast flinke wandelingen kunnen we vanuit het pension 
per auto dagtochten ondernemen naar de Pietersberg of Julianagroeve 
(kans op Oehoe), naar de Maasbeemden bij Oost-Maarland (verschillend 
eendensoorten, Fuut en Dodaars, kans op Zwarte Wouw die hier een paar 
maal gebroed heeft), naar Bochholzerheide (kans op Grauwe Gors, 
broedplaats van Geelgors en Rode Wouw), en naar het Geuldal (nogal 
toeristisch tegenwoordig maar toch kans op Grote Gele Kwikstaart). Op de 
heen- of terugweg kunnen we een bezoek brengen aan het Munningbos bij 
Reutje/Sint Odiliënberg in Midden-Limburg (ook hier o.a. 5 soorten 
spechten), aan de Stevolplas bij Stevensweert (diverse eenden, Bevers), 
en aan het Maasduinen Nationaal Park boven Arcen of het Meinweg 
Nationaal Park bij Vlodrop (kans op Raaf of Wild Zwijn). Steeds blijven we 
boven ons hoofd kijken naar eventueel overvliegende Kraanvogels, 
roofvogels en de eerste zomergasten. 

 
Samenvatting van lezing: ‘Vogelrijk Nederland gezien door de lens 
van een fotograaf!’ door Roy de Haas. Za 17 nov, 14:00 uur. 
 

Roy de Haas (in het dagelijks leven Directeur van een softwarebureau en 
van een internationaal opererend bedrijf in Infrarood verwarming) is een 
gerenommeerd fotograaf en al 15 jaar mede-eigenaar van een 
internationaal toonaangevend fotobureau, Agami Photo Agency. Al ruim 30 
jaar reist hij samen met zijn vrouw Anja de hele wereld af op zoek vooral 
naar zeldzame vogels maar ook expedities naar Gorilla’s en Chimpansees. 
Maar uiteraard is er ook veel materiaal uit Nederland, veelal gefotografeerd 
uit schuilhutten om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Van veel van 
deze reizen geeft hij boeiende lezingen door het hele land. Op 17 
november geeft hij voor de Vogelwerkgroep een lezing over algemene en 
minder algemene vogels in Nederland (vaak dient de auto ook als 
schuilhut) van o.a. Texel, Oostvaardersplassen, Naardermeer, Veluwe, 
Marken en Arkemheen. Tips and tricks voor fotografen zullen uiteraard ook 
gegeven worden tijdens de lezing. Tevens is er de gelegenheid om diverse 
literatuur (determinatiegidsen o.a.) in te zien die door hem meegenomen 
wordt. 
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Samenvatting van lezing: ‘Natuur/vogelreis naar Ethiopië’ door 
Marinco Lefevere. Di 8 jan, 20:00 uur. 
 

Marinco Lefevere heeft een onvergetelijke reis door Ethiopië gemaakt. Niet 
alleen de natuur, ook de ontmoetingen met de lokale bevolking waren 
bijzonder. In februari 2015 heeft Marinco deze rondreis gemaakt samen 
met twee vrienden. Vier weken lang trokken ze met een terreinwagen door 
het land, onder begeleiding van lokale chauffeur en gids Girma, die alle 
plekken goed wist te vinden en de vele talen spreekt. 
 

Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net boven de evenaar. Het grenst aan 
Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Om natuur en 
dieren te zien en zeker vogels is Ethiopië een prachtig land met heel 
verschillende gebieden. Het hoge noorden, het warme en droge zuiden en 
schuin door het midden de bekende Riftvallei. 
 

Deze Riftvallei heeft een lengte van 6400 kilometer en loopt van 
Mozambique geheel in het zuiden van Afrika tot aan Syrië in het Midden-
Oosten. De vallei is ontstaan doordat tektonische platen uit elkaar 
bewogen, waardoor de aardbodem zakte. De vallei varieert in breedte van 
30 tot 100 kilometer, en in diepte van enkele honderden tot zelfs 
duizenden meters. 
 

Op deze diepe plaatsen zijn vaak zeeën en meren die enorm diep zijn, de 
diepste ter wereld. Op het land is deze vallei een veilige trekroute voor 
trekvogels. In Ethiopië komen rond de 900 soorten voor en dat is ongeveer 
10 procent van alle vogelsoorten. Zij hebben geen 900 soorten gezien, 
maar wel vele nieuwe ontdekkingen gedaan. 
 

Het hoge noorden, wel het dak van Afrika genoemd, heeft prachtige 
gebieden met zeer bijzondere vogels, zoals de Bottenkraker. Een heel 
bijzondere roofvogel die je niet makkelijk te zien krijgt. In de Alpen of 
Pyreneeën zou het kunnen maar hier in Ethiopië hebben ze ze zeer mooi 
kunnen waarnemen en kunnen vastleggen. 
 

In dit noorden heeft het gezelschap ook zeer oude kerken bezocht, uit de 
elfde eeuw, geheel uitgehakt uit de rotsen. Er wordt zelfs gedacht dat de 
mensheid ontstaan is in Ethiopië. Kortom: een bijzonder land waar vele 
verrassingen op ons wachtten. 
 

De reis is begonnen in het hoge noorden, waarna de reizigers via de 
hoofdstad Addis Abeba naar het zuidoosten reisden, door zeer bijzondere 
natuurgebieden waar ze vogels en dieren zagen die alleen in Ethiopië 
voorkomen. De zogenaamde endemische soorten. 
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Ook de mensen en de vele verschillende stammen waren indrukwekkend 
om te zien en om mee te communiceren, voor zover dat lukte. Ethiopië is 
het land waar de oorsprong van de koffie ligt. Dat wordt in ere gehouden 
met een prachtig koffie-ritueel. 
 

Vanuit het zuiden reisde het drietal door de Riftvallei langs de vele meren 
terug naar de hoofdstad. Deze meren zijn zo indrukwekkend, die ervaring 
zal niet snel overtroffen worden. Ethiopië is, kortom, een zeer 
indrukwekkend land waar Marinco u graag over vertelt en beelden van laat 
zien. Elke keer verbaast hij zich weer over de schoonheid, perfectie en 
genialiteit van de natuur. Hij hoopt dat hij deze ervaring aan u kan 
overbrengen met zijn foto's. 

 
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 
Wo 6 feb. Lezing over de Gierzwaluw door Peter Mol 
Za 9 feb Dagexcursie Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland o.l.v. Kees 

Roselaar. 

Feb  Lezing met beelden, datum nog niet bekend. 

Zo 3 mrt Dagexcursie Friese Wadden o.l.v. Arend de Jong. 

Za 9 mrt Lezing met beelden. ‘Vogeltrek in Zuid-Spanje’ door Hans 
Stapersma. 
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EuroBirdwatch, zaterdag 6 oktober 
 
Op zaterdag 6 oktober is weer de jaarlijkse EuroBirdwatch waarbij ook de 
Vogelwerkgroep weer één of meerdere telposten hoopt te bemensen. De 
zichtbare vogeltrek door ons werkgebied kan enorm zijn, met name aan de 
kust. Geef u per email op bij Hans Kuperus (Hanskuperus@kpnplanet.nl) 
met kopie aan Hans Stapersma (j.stapersma@gmail.com) als u ook wilt 
meehelpen met tellen. Als u alleen de vogeltrek wilt beleven en wilt kijken 
wat we zien en hoe we tellen, dan kunt u gewoon langskomen zonder 
aanmelding. De telling start op 07.00 uur en stopt meestal zo rond het 
middaguur. De telposten worden vermeld in de aankondiging van dit 
evenement in de kranten, maar we staan in elk geval met een telpost aan 
de Grote Veldweg in het Noordhollands Duinreservaat (op de westelijke 
fietsenstalling, vlak voor de strandopgang naar Bad Noord). U bent van 
harte welkom  ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuwe (jeugd)leden 
 Femie de Jager 
 
Mw M.A. Bartelsman  Uitgeest 
Mw. C.M.J. Butter  Heemskerk 
Mw. M. Hollander  Uitgeest 
Mw. Th. C.M. Honigh-Zentveld  Limmen 
Mw. J. Rotteveel  Heemskerk 
Fam. S.B. en H.G. van der Laan  Heemskerk 
Dhr. W.J. en Mw. C.L. Hoogland-Maas  Heiloo 
 

mailto:Hanskuperus@kpnplanet.nl
mailto:j.stapersma@gmail.com
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Onze jubileum tentoonstelling in Gemeentehuis van Heemskerk        Foto’s: Hans Stapersma 


