De lezing eind van deze maand, op 27 september, wil ik
graag onder ieders aandacht brengen. Speciaal vanuit
Groningen komen Ben Koks en Elvira Werkman om te
vertellen over het succesverhaal van de Grauwe
Kiekendief. Deze prachtige roofvogel was bijna uit
Nederland verdwenen, maar is met inzet van vrijwilligers
en Groningse akkerbouwers weer helemaal terug.
Zie ook de mooie recensie (pag. 32) in deze Strandloper
van Jelle van Dijk over het boek “De man op de dijk”,

geschreven door natuurjournalist Elvira Werkman, over
het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief. Het
boek is bij de lezing te koop en kan gesigneerd worden
door de auteur.
Namens het bestuur,
George Hageman, secretaris

Oproep: Slaapplaatsen van Boomkruipers gezocht!
Hein Verkade
Merkwaardige witte poepsporen aan een gevel op landgoed Calorama trokken in 2016 mijn aandacht. Het was onduidelijk
van welk dier ze afkomstig waren. Op diverse plekken waren de sporen te vinden, steeds op de buitenmuur onder de
overstek van het dak, onder een gording/bint. Nergens waren ingangen, holtes of beschadigingen aan het dak te zien. Rara
wie is de dader……..? Controles overdag leverden niets op. Dan maar ’s nachts een poging gewaagd. Het was inmiddels
december 2017 en het was direct raak! Het bleken slaapplaatsen van Boomkruipers te zijn. Bang voor verstoring durfde ik
de zaklamp maar heel even gedimd op hen te richten. Ze bleven gelukkig gewoon zitten. De angst bleek ongegrond.
Sindsdien volg ik de vogels bijna dagelijks. Met name in het winterhalfjaar worden de slaapplaatsen gebruikt.
Je vraagt je vervolgens af of dit fenomeen ook elders voorkomt.
Het antwoord vond ik in een artikel van Dook Vlugt uit Bergen (NH) in oktober 2018. Hij was al een tijdje op zoek naar
slaapplaatsen van Boomkruipers in zijn woonplaats en had er inmiddels tientallen gevonden. Kort geleden berichtte hij mij
dat er ook Boomkruipers aan muren onder overstekende rieten kappen sliepen.
Je vraagt je dan af hoeveel slaapplekken van Boomkruipers er in de bebouwde kom van Noordwijk zijn. Tijdens de
huismussentelling, afgelopen voorjaar, ontdekte ik er een in de wijk Boerenburg. Begin augustus werd daar de eerste
slapende vogel gevonden.
Maar meer ogen zien meer,
vandaar de volgende
oproep.
Heeft U ergens aan een
gevel een waaiertje van
witte poepsporen gezien op
ongeveer 15 cm onder een
overhangend (nok)puntje,
dan zou ik dat graag van U
vernemen. Huizen in een
groene omgeving lijken
favoriet, maar de
slaapplaats in Boerenburg
bewijst dat dat niet altijd
het geval hoeft te zijn. Ik
ben bereikbaar op tel.nr.
071-3618865 of per email
hein.verkade@hotmail.com
en ben benieuwd naar uw
reacties.
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