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Het Geel bij de Groenling
Vuile voederplanken bevorderen de verspreiding van vogelziektes

Lezingen | Excursies | Agenda

Alweer een rijk overzicht van alle mogelijk excursies, lezingen en vogeluitstapjes voor 

de komende drie maanden. Pak uw agenda een noteer !

Donderdag 26 maart | Algemene ledenvergadering met lezing keerkringvogels
De avond bestaat uit drie delen: Algemene Ledenvergadering gevolgd door een  
lezing en als afsluiter een borrel. Het verslag van de vorige ALV is terug te vinden op 
website ‘over de vogelwerkgroep’. De agenda ontvangt u via de uitnodiging.
lezing: Terug naar de keerkringvogels door Michiel Boeken
“Als je wel eens in een boekje over tropische vogels hebt gebladerd, heb je ze vast 
gezien: van die witte zeevogels met een onwaarschijnlijk lange staart. Een soort 
sprookjesvogel leek mij vroeger. Er blijken drie soorten van deze keerkringvogels te 
zijn, alle met een verspreiding die zich voornamelijk beperkt tot het gebied tussen 
de beide keerkringen. Toen ik in 2010 op Saba ging werken, bleek dat een van de 
belangrijkste broedplekken te zijn van de minst talrijke soort, de Roodsnavelkeer-
kringvogel. Na een half jaar werd ik gevraagd om in mijn vrije tijd de monitoring van 
deze schitterende vogels op te zetten, waardoor ik ook letterlijk met ze in aanraking 
kwam. In 2013 heb ik al eens in de Fitis en bij een lezing verteld wat het resultaat 
hiervan was. Dat was niet zo positief: aan de zuidkant van het eiland werd geen 
jong ouder dan een paar dagen. De afgelopen jaren is mij nooit zo duidelijk gewor-
den of er systematisch wat aan de belangrijkste oorzaak, verwilderde katten, werd 
gedaan, en hoe de stand van zaken in de kolonies was. Tijd dus om weer eens te 
gaan kijken. Deze winter ben ik vier weken terug gegaan, vergezeld door Mardik 
Leopold van Wageningen Marine Research. Na de ledenvergadering laat ik wat zien 
van onze werkwijze en bevindingen.”
plAAts: nme-zAAl HAArlemmer kweektuin, kleverlAAn 9 te HAArlem. tijD: Alv om 19:30 
uur. lezing vAn ongeveer 20:30 tot 22.00 uur.

Zondag 29 maart | Balgzand
Na een korte inleiding met kopje koffie of thee in het NIC Balgzand gaan we met een 
gids van Landschap Noord-Holland een bezoek brengen aan het Kooihoekschor, 
één van de grotere schorren van het Balgzand. Vanachter een kijkscherm op de dijk 
hebben we een prachtig uitzicht op dit schor met zijn vaak vele duizenden vogels. 
Doortrekkers en zomergasten zijn al aanwezig. De excursie duurt zo’n 2 tot 2,5 uur.
Let op: de zomertijd gaat dit weekend in. Er kunnen maximaal 20 mensen mee. 
Aanmelden uiterlijk drie dagen van tevoren via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. 
Geef dan ook aan of je met de auto gaat en hoeveel mensen er met je mee kunnen 
rijden. Vermeld ook svp je telefoonnummer.
vertrek om 9:30 vAnAf mcDonAlDs, vlietweg 16, sAntpoort-noorD.
locAtie: nAtuurinformAtiecentrum bAlgzAnD, oostoeverweg 80, Den HelDer.

Zondag 5 april | Samen Vogelen: Rondje Parnassia-Vogelmeer
Kans op: Geoorde Fuut, Dodaars, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Kneu. Waar-
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schijnlijk zijn de Fitis en Sprinkhaanzanger weer terug uit hun winterkwartier.
stArttijD: 07:30 uur bij Het informAtieborD AAn De oostkAnt vAn De pArkeerplAAts (bij Het 
fietspAD). pArnAssiAweg 1, 2051 es overveen. betAAlD pArkeren. gescHAtte Duur 2,5-3 uur.
begeleiDer: HAn buckx

Paasmaandag 13 april | Park21 in Hoofddorp
Park21 is een park in ontwikkeling tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het deel 
waar de excursie plaatsvindt, naast Hoofddorp tegen de Drie Merenweg aan, is al 
afgerond. Het bosgedeelte daar begint langzaam volwassen te worden.
Vanaf de honkbalclub lopen we langs diverse biotopen, zoals bermen, akkerland, 
rietland, water en bosgebied, allemaal met andere mogelijke vroege vogels. We kun-
nen daar Patrijs, Bruine Kiekendief, Nachtegaal, Rietzanger, Zwartkop of Grote 
Bonte Specht tegenkomen. In de zomer van 2019 zijn er 60 verschillende vogelsoor-
ten waargenomen tijdens de biodiversiteitsweek (https://waarneming.nl/bioblitz 
/500-soortenweek-park21/#sg-1). Het gebied kan heel vochtig zijn en laarzen of 
hoge schoenen wordt dan ook aangeraden. Opgeven via activiteitencommissie@ 
vwgzkl.nl, laat even weten of je met de auto komt en hoeveel mensen er met je mee 
kunnen rijden.
Vertrek om 7:30 vanaf parkeerterrein bij Ikea aan kant Spaarnwoude
Excursie begeleid door Anneke Wegman van IVN werkgroep Haarlemmermeer.
excursie: 8:00-10:00. voor Degenen Die Direct gAAn:
pArkeerterrein vAn De HonkbAlclub HoofDDorp pioniers, nieuwe molenAArslAAn 10, 2134 
As HoofDDorp.
voor fietsers: scHuin pAD omHoog nemen tussen sportcomplex koning willem AlexAnDer, 
bennebroekerweg 800 en HAArlemmermeer lyceum zuiDrAnD, nieuwe molenAArslAAn 20 
te HoofDDorp.

Zondag 19 april | Kennemer Vogeldag 100% Kluut
Na het succes van voorgaande jaren organiseren drie natuurorganisaties wederom 
een ouderwets gezellige regionale Vogeldag bij het Landje van Gruijters en Fort  
Benoorden Spaarndam. Ze doen dit onder de titel 100% Kluut. De dag zal gevuld 
zijn met excursies, lezingen, tentoonstellingen, demonstraties en veel andere activi-
teiten en informatie over vogels. De hele dag van vogels genieten in en om een 
prachtig landschap !
Algemene activiteiten
-  VROEGE Fietstocht, onder leiding van vogelgidsen (7.00 uur, aanmelden ge-

wenst, zie website).
-  Vogelexcursies naar Landje van Gruijters, Munitiebos en Hekslootpolder onder 

leiding van natuurgidsen (doorlopend, 9.30-16.30)
-  ‘Big Sit’ vogeltelling op Landje van Gruijters (doorlopend, vanaf 8.00 uur, alle 

leeftijden)
-  Vogelverhalen door meesterverteller Piet Paree (elke 2 uur, 10.30  -17.00, alle leef-

tijden)
-  Demonstraties ‘Vogels ringen’ door Koos van Ee (elke 2 uur, 10.30  -17.00, alle 

leeftijden)
-  Tentoonstelling in het Fort & de rest van het eiland (doorlopend, 10.00  -17.00, 

alle leeftijden)
- Excursies langs de wandschilderingen in het Fort (elke 1½ uur, 10.30  -15.30)
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-  Lezingen in het Fort (elk uur, 11.30  -15.30) over de vogelkijkhut Westhoffplas, 
Vogelfotografie, het Oer-IJ en onze Roofvogels en Uilen

Kinderactiviteiten
Er is voor kinderen een stempelkaart, bij elke activiteit krijgen ze een stempel en bij 
vijf of meer stempels ontvangen ze een diploma.
- Kinderexcursie “100ProcentKluut” (elke 1½ uur, 10.00  -16.30, alle leeftijden)
-  Vogelspeurtocht en Vogels spotten op het eiland van het Fort (doorlopend, 

9.30  -16.30, 4-8 jaar en ouder dan 8 jaar)
- JONGE vogelquiz (doorlopend, 10.00  -16.30, alle leeftijden)
- Uilenballen pluizen met Nico Jonker (doorlopend, 10.00  -16.30, alle leeftijden)
-  Luisteren naar vogelgeluiden in het FortKinderexcursie “100ProcentKluut” (elke 

1½ uur, 10.00  -16.30, alle leeftijden)
Naast de activiteiten zijn er ook kraampjes met producten. Organisaties als Thijs-
se’s Hof, Vogelhospitaal Haarlem, Stichting Oer-IJ en Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland zijn met onder meer vogelboeken, kaarten, flyers en vogelhuisjes op het 
eiland te vinden. Bij de kraam van Ganymedes ligt een keur aan verrekijkers en 
telescopen die u ter plekke kunt uitproberen.
toegAng en DeelnAme AAn Alle Activiteiten zijn grAtis.
voorAf reserveren is Alleen noDig voor De vroege fietstocHt om 7.00 uur.
bereikbAArHeiD; wij ADviseren u om inDien mogelijk met De fiets te komen, nAAr De reDou-
te bij spAArnDAm. bij Het fort is geen pArkeergelegenHeiD. mensen met Auto’s worDen 
verwezen nAAr Het pArkeerterrein vAn De westbroekplAs (DAmmersweg 100, velserbroek). 
De groene looproute (ongeveer 10 minuten nAAr Het fort) is AAngegeven met borDen.

Zaterdag 25 april | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en omgeving
De Putten herbergt broedkolonies van duizenden paren Grote Sterns en Visdieven. 
Ook broeden er Dwergsterns, het is een uitdaging om die er tussenuit te pikken. In 
De Putten en Leihoek broeden ook Kluten, Bontbekplevieren en Kleine Plevieren. 
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Het is trektijd, dus hebben we kans op Rosse Grutto, Regenwulp, Steenloper, Bonte 
Strandloper en Zilverplevier. De Hondsbosschegeul is interessant voor doortrekken-
de Tapuiten, kwikstaarten en andere zangvogels. Graspieper en Kneu nestelen er.
vertrek om 7:00 uur bij mcDonAlD, vlietweg 16, sAntpoort-noorD. excursie stArt om 
8:00 vAn (grAtis) pArkeerplAAts recHts AAn HonDsbosscHeweg te scHoorl, komenDe vAnuit 
De ricHting vAn De burgervlotbrug.
Duur excursie vanaf Leihoek ongeveer 4 uur, desgewenst aangevuld met een  
bezoek van een uur aan de Abtskolk. Maximaal 12 deelnemers. 
AAnmelDen uiterlijk Drie DAgen vAn tevoren viA Activiteitencommissie@vwgzkl.nl. bij  
AAnmelDing grAAg je mobiel nummer Doorgeven, ook of je wilt rijDen en Hoeveel pAssAgiers 
je kunt meenemen.
excursieleiDer: ruuD costers vAn De vogelwerkgroep AlkmAAr e.o.
 
Zondag 26 april | Oostvaardersplassen
De zon gaat al om 6.15 op en veel vogels zijn in die tijd het beste te zien en te horen 
in de vroege ochtend. Soorten waarop we kans maken: Roerdomp, Grote Zilverrei-
ger (broedend), Zeearend (broedend), Bruine Kiekendief, Porseleinhoen, Blauw-
borst, Snor en Baardmannetje.
vertrek om 7:00 uur vAnAf Het pArkeerterrein bij ikeA AAn De kAnt vAn stAtion spAArn-
wouDe. ronD 16:00 terug bij ikeA.
AAnmelDen uiterlijk Drie DAgen vAn tevoren viA Activiteitencommissie@vwgzkl.nl. bij  
AAnmelDing grAAg je mobiel nummer Doorgeven, ook of je wilt rijDen en Hoeveel pAssAgiers 
je kunt meenemen.
excursieleiDer: eef vAn HuijssteeDen.

Zaterdag 2 mei | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en omgeving
Zie zaterdag 25 april. Dit is geen vergissing, deze excursie wordt twee keer aange-
boden door de oud-Haarlemmer Ruud Costers.

Zondag 3 mei | samen vogelen: Hekslootpolder
Prachtig klein natuurgebiedje. Vorig jaar rond deze tijd zijn er broedende Kluten  
en baltsende Rietzangers waargenomen, verder Lepelaar, Visdief, Kleine Plevier, 
Slobeend en Blauwborst.
verzAmelen 8:00 milieupArkje (voorHeen infopAneel) reDoute/slAperDijk in spAArnDAm.

Zondag 24 mei | Zouweboezem
Wandelexcursie in het Natura 2000 Zouweboezem. Ooit werd hier het overtollige 
water door windmolens geloosd. Samen met het Hoenderwiel en polder Achthoven 
vormt het één geheel.
Het huisvest de grootste Purperreigerkolonie van Nederland. Ook broeden hier de 
Bruine Kiekendief, Cetti’s zanger, Zwarte Stern en Snor. Blauwborst, Rietgors en 
Rietzanger kunnen we aantreffen.
AAnmelDen voor woensDAg 20 mei. vermelD je mobiele telefoonnummer en of je zelf wilt 
rijDen of meerijDt en Hoeveel pAssAgiers. we vertrekken om 08.00 vAnAf Het pArkeer-
terrein bij ikeA AAn De kAnt vAn Het stAtion spAArnwouDe.

Zaterdag 30 mei | Groene Jonker te Zevenhoven
De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en 
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natte graslanden. Een paradijs voor veel weide- en moerasvogels zoals Grutto, 
Kluut, Groenpootruiter, Kemphaan, Rietzanger en Blauwborst.
AAnmelDen viA Activiteitencommissie@vwgzkl.nl. bij AAnmelDing grAAg je mobiele nummer 
opgeven. ook of je wilt rijDen en Hoeveel pAssAgiers je kunt meenemen. mAximAAl 15 
Deelnemers.
vertrek om 7 uur vAnAf Het pArkeerterrein bij ikeA AAn De kAnt vAn stAtion spAArnwouDe. 
einDtijD 14:00 uur. stArt excursie AAn pArkeerterrein, HogeDijk 1 in zevenHoven om 
7:45 uur. excursieleiDer: joHAn stuArt.

Zondag 7 juni | Houtrakkerbeemden
De akkers bij de Noorderweg worden omgevormd naar een nieuw natuurgebied. 
Rond dit gebied gaan wij samen vogelen. Met elkaar gaan wij een bezoek brengen 
aan de Westhoffplas, Westhoffbos en Noorderbos. Op dit moment is nog niet bekend 
of er al een bezoek aan het nieuw te vormen natuurgebied mogelijk is. De werk-
zaamheden aan het gebied lopen door het natte weer vertraging op. Tijdens de 
wandeling is er kans de volgende soorten waar te nemen: diverse steltlopers, Lepe-
laar, Grote en Kleine Zilverreiger, Blauwborst, Rietzangers, roofvogels en diverse 
zangvogels. Breng verrekijker en/of scoop mee.
vertrek om 9.00 uur vAnAf Het pArkeerterrein footgolf AAn De noorDerweg in spAArnDAm 
tegenover Het groene scHip. verwAcHt einDe vAn De excursie 12.00 uur.
excursieleiDers: jAcob bruin en leo vAn Der meer.

Zondag 14 juni | Biesbosch/Tongplaat/Noordwaard
Auto/ Wandelexcursie
Vroeger was de Biesbosch alleen goed bereikbaar per boot. Met de uitbreiding van 
nieuwe gebieden als de Noordwaard kunnen we ook op andere wijze er naar toe. We 
rijden eerst naar de Tongplaat en steken dan de Merwede met het veer over naar de 
Noordwaard. We gaan op zoek naar broedende Vis- en Zeearenden. Steltlopers kun-
nen we ook verwachten.
AAnmelDen voor woensDAg 10 juni. vermelD je mobiele telefoonnummer en of je zelf wilt 
rijDen of meerijDt en Hoeveel pAssAgiers.
we vertrekken om 08.00 vAnAf Het pArkeerterrein bij ikeA AAn De kAnt vAn Het stAtion 
spAArnwouDe.

Dagje Texel
Het is nog donker en koud als ik aankom op de verzamelplaats bij MacDonalds. 
Gelukkig zijn ze open en is er koffie en thee. Terwijl het langzaam licht wordt ruziën 
een aantal Roodborstjes op de parkeerplaats. Kauwen en Kraaien scharrelen rond 
op zoek naar restjes friet en hamburger. Als iedereen er is kunnen we vertrekken. 
Het boerenland onderweg ligt verscholen in een dichte mist. Eenmaal op de boot 
klaart het wat op en zien we een Zeekoet en een Zeehond. Voor je het weet ben je 
alweer aan de overkant, waar de huurfietsen op ons staan te wachten. Voor sommi-
gen is het de eerste keer op een elektrische fiets dus er wordt lustig rondgereden om 
te oefenen. Als we het onder de knie hebben en Janneke de meeste fietsen goed 
heeft afgesteld gaan we op pad.
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We worden al snel getrakteerd op een groepje overvliegende Kramsvogels en langs 
de route naar de Prins Hendrik Zanddijk staan 4 Kleine Zilverreigers op het wad. 
Verderop bij de Zanddijk zit onder andere een groepje Lepelaars en een Europese 
Flamingo, die door zijn mooie roze kleur wel een beetje uit de toon valt. Graspiepers 
vliegen op als we verder fietsen langs de dijk. We komen langs een plasje waar het 
miegelt van de Smienten; ook zijn er Slobeenden, Bergeenden en een Watersnip. Op 
de weilanden grote groepen Brand-, Kol-, Riet-, en Grauwe Ganzen. Een Buizerd op 
een hooiberg zit het zo allemaal maar eens aan te kijken.
We rijden verder naar het nieuwe uitkijkpunt op de dijk, waar de Flamingo voor ons 
langs vliegt en zich van wat dichterbij laat bewonderen. Op het wad onder meer een 
mooie man Eidereend, Drieteenstrandlopers, een Brilduiker en Wulpen, die hun 
melancholische zang laten horen. Ook de zon laat zich hier even zien, maar hij 
komt niet echt door en het blijft koud door de zeewind.
In Oudeschild houden we een koffie-met-gebak-stop en kunnen we even opwar-
men. Daarna gaat de tocht verder naar Ottersaat. Ook hier veel ganzen, Smienten 
en een roepende Waterpieper. Wat verder weg zit een grote groep Goudplevieren en 
Kieviten. Een groep keffende hondjes (het kunnen ook Brandganzen zijn geweest) 
komt overvliegen en op een plasje zwemmen Rotganzen. Een eenzame foeragerende 
Grutto heeft een opwippende snavel, wat bij sommigen van ons voor verwarring 
zorgt. Toch was het volgens Johan en Eef geen Rosse Grutto. Tussen de Smienten 
slaapt een vrouwtje Pijlstaart. 
Door gaat de tocht langs een groep Koperwieken, 3 Lepelaars en een Tureluur die 
de hik lijkt te hebben. Bij de vogelkijkhut bij Dijkmanshuizen veel Smienten en 

Vogelaars Helpen een schaap op het droge. Foto: Marjolein Verdam
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andere eenden, een Grote Mantelmeeuw en een lief paartje Stormmeeuwen. We 
rijden verder maar moeten al snel weer stoppen want in een van de weilanden ligt 
een Texels Schaap op haar rug. Tanja start de actie “Redt het Schaap” en samen 
met Eef loopt ze naar het schaap om het weer rechtop te zetten. Het applaus bij 
terugkeer is een beetje dof, maar dat kwam door de handschoenen. De boer wordt 
geïnformeerd en is blij met de actie. 
Dan gaat het weer verder op de route, langs weiden vol Wulpen en een groepje 
Kemphanen, naar De Waal, waar we in de verte een groepje Wilde Zwanen zien. We 
proberen wat dichterbij te komen waarna de determinatie wordt veranderd in  
Kleine Zwanen. Door de telescoop is de gele vlek op de snavels nu goed te zien.  
Holenduif en Smelleken komen langs en in Den Hoorn horen we Puttertjes. Verder-
op een stel Fazanten en een vrouwtje Sperwer die speurend over de weilanden 
vliegt.
De laatste stop vandaag is bij de Mokbaai, waar Wulpen, Zilverplevieren, Pijlstaar-
ten, Kanoeten, Kluten, Rosse Grutto’s, Oeverlopers en Bonte Strandlopers naar 
eten zoeken. Een Waterral roept en Johan hoort een Baardmannetje. We lopen naar 
de Horsmeertjes, waar we vanaf een duintop de omgeving afspeuren. De vuurtoren 
van Den Helder in de verte is in nevelen gehuld. Een Boerenzwaluw vliegt rond  
boven de duintoppen, terwijl deze al lang weg had moeten zijn. Het is een bijna nog 
vreemdere waarneming dan de Flamingo.
Als de schemer valt komen we weer aan in de haven. Grote groepen Spreeuwen en 
Kauwtjes verzamelen zich voor de nacht. Als we aan boord gaan van de Texel-
stroom, zitten grote aantallen Kauwen op de mast en de relingen van de oude boot 
de Dokter Wagemaker. Dan varen we de nacht in, het eiland en de vogels achter ons 
latend. Het is het einde van een mooie excursie.

■ Marjolein Verdam

Een najaarsweekend Kraanvogeltrek op 
de Diepholzer Moor
Op ongeveer 4 uur rijden in Duitsland ligt een Natura 2000 veengebied dat sinds 
ongeveer 1970 nat gehouden wordt. Ieder najaar vetten tienduizenden Kraanvogels 
zich hier op, voordat ze verder naar het zuiden trekken. Overdag treffen we ze op de 
geoogste maisakkers, waar ze zich voeden aan de oogstresten, insecten en op de 
grond levende dieren. In de avond trekken ze in groepen naar de natte slaapplaat-
sen. Het uitvliegen in de vroege ochtend is een spectaculaire gebeurtenis.
In de Natura 2000 gebieden zijn verder Klapeksters, Kiekendieven, ganzen en gor-
zen en heel veel andere soorten vogels waar te nemen.
De activiteitencommissie biedt in nauwe samenwerking met de kampjescommissie 
van vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober 2020 een weekend ‘Kraanvogels kijken’ aan. 
We verblijven midden in het gebied op een locatie in Kirchdorf.
De kosten voor dit reisje bedragen in totaal ongeveer €200 per persoon op basis van 
2p kamer. Wil je een 1 persoonskamer dan betaal je € 32 extra. Dit is inclusief ex-



42 Fitis | 56 | 1 | 2020

cursies, 2 overnachtingen met ontbijt, 2x diner en een lunchpakket. Dranken zijn 
voor eigen rekening en de benzinekosten zijn af te rekenen met de chauffeur.

Heb je zin om mee te gaan? Reserveer dan snel door een mail te sturen naar Hans 
Limper hanslimper@planet.nl. Geef daarbij op of je zelf rijdt (en hoeveel mensen je 
mee kan nemen), of dat je graag mee rijdt. Wie op tijd is, krijgt een mail met het 
verzoek om € 100 aanbetaling over te maken. Let op: wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Er kunnen maximaal 19 mensen mee. De aanmeldingen boven de 19 komen 
op een reservelijst. Als er na een maand nog geen aanbetaling is ontvangen, worden 
mensen van de reservelijst ingedeeld. Vermeld ook of je een 1- of 2-persoons kamer 
wil boeken.
Deelname geschiedt op eigen risico volgens de voorwaarden zoals vermeld in de 
Fitis.

■ De activiteitencommissie
Hans Limper 06 1284 0449

krAAnvogels Foto: Hans Limper
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Over de grootsheid van de Havik
Meeslepende lezing van Activiteitencommissie

‘Het is uit de hand gelopen’, vertelde Fons Bongers over zijn belangstelling voor  

Haviken in Groot Amsterdam. Om vervolgens enthousiast en vol overtuiging de  

successtory van de Haviken in de regio Groot Amsterdam uit de doeken te doen. Met 

veel bijzonderheden, prachtige details en vooral veel inhoudelijke informatie. Bijna 

30 leden van onze Vogelwerkgroep konden zich vrijdag 14 februari verrijken met de 

boeiende gegevens, die Bongers tijdens deze lezing van onze activiteitencommissie 

allemaal wilde delen.

Wat is er mooier dan een verwarmd zaaltje in een koude winterdag, waar zoveel te 
genieten valt van vogelliefde en vogelkennis. Menig lid van de Vogelwerkgroep die 
hoopte hier te leren hoe de verschillen tussen Sperwers en Haviken onder de knie 
te krijgen, kwam echter een beetje bedrogen uit. Want dat leer je maar uit de veld-
gids. Bongers ging het om het wel en wee van de Havik in onze regio en dat is toch 
een heel ander verhaal. 
Ook voor menig vogelaar is de Havik de ‘boevogel’, die de oorzaak is van het verdwij-
nen van onder meer Bosuilen, Sperwers en Grote Bonte Spechten uit de duinen. De 
Havik, die zo’n 15 jaar kan worden, is dan ook een stoere jongen. Bongers toonde 
een foto van een poot van een mannetje Sperwer naast de poot van een vrouwtje 
Havik. Slik! Dat is het verschil tussen een vriendelijk pootje en een nietsontziende 
klauw. De Havik is niet alleen groot, maar ook heel krachtig. En, hij heeft vanaf 

Onvolwassen
HAvik

Foto: René van Rossum
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ongeveer 1980 massaal de overstap naar het westen gemaakt. Voorheen zag je de 
Havik vooral in het oosten (waar vogelliefhebbers deze roofjongen liever kwijt dan 
rijk waren), maar blijkbaar was het voedselaanbod hier voldoende om de Havik te 
behagen. Bongers liet zien hoe in een beknopt tijdsbeslag van pakweg 20-25 jaar de 
Havik in Groot Amsterdam ‘groeide’ van 2 broedpaar in 1986 tot liefst 42 in 2015. 
Sindsdien is de stand weer iets achteruit gegaan, maar in 2019 zijn er toch nog 
altijd 21 broedparen geteld. Nesten zijn lastig te vinden. Soms wisselen ze van plek 
met een buizerdfamilie, maar ze zijn ook niet te beroerd om die op te eten, wanneer 
het zo uitkomt. Als er genoeg voedselaanbod is, bedraagt de gemiddelde afstand 
tussen twee haviksnesten zo’n 1100 meter. In sommige dichte bosgebieden worden 
wel nesten gevonden op zo’n 700 meter van elkaar, maar elders kan een volgend 
nest wel gevonden worden op zo’n drie kilometer afstand. Op het menu staat een 
breed aanbod van beschikbare grote vogels: Wintertaling en andere eenden, alle 
mogelijke duiven, Eksters, Meerkoeten, ratten, Sperwers, Kokmeeuw, Grutto, Ker-
kuil en ga zo maar door. De tamme duif staat bij Bongers bovenaan zijn top-tien 
met 368 exemplaren. De Ekster volgt met 164 exemplaren en daarna volgt de Hout-
duif met 103. Alles bijeen heeft Havik-kenner Bongers 54 prooisoorten gevonden. 
Volgens hem verorbert een succesvol broedpaar jaarlijks 1800 prooien. Als jonge 
Haviken zes weken oud zijn houden ouders op met het plukken van prooien. Vanaf 
dat moment zijn de jongen mans genoeg om een spreeuw in zijn geheel, met veren 
en al, naar binnen te werken. Die komt er daarna als braakbal weer uit.
Haviken gaan ook dood. Tot verrassing van veel aanwezigen blijkt zo’n 75 procent 
zich dood te vliegen tegen ramen. Dat zijn vooral jonge vogels, die een verkeerde 
inschatting maken. Iets minder dan 20 procent wordt verkeersslachtoffer en het 
kleinste deel wordt ziek of verzwakt als gevolg van een bacterie en/of slecht voedsel. 
Haviken gaan nauwelijks dood aan honger. De verstedelijkte samenleving van 
West-Nederland met veel duiven en watervogels is voor de Haviken een voedsel-
paradijs. Wat blijkt: op de Veluwe loopt de stand van de Havik terug, maar rond 
Amsterdam blijft de soort op peil, hoewel postduivenhouders en jagers het wel op 
de soort gemunt hebben.
In zijn meeslepende verhaal liet Bongers expliciet zijn fascinatie voor deze prachtige 
roofvogel blijken: “Andere soorten interesseren mij ook wel, maar alleen als voed-
sel.” Duidelijk. De enthousiaste toehoorders hadden dat al eerder begrepen.

■ Jan Kuys

Vogelen op de Brouwersdam
Lentekriebels bij de Grote Trap

Op 15 februari ging de vogelwerkgroep onder leiding van Eef van Huijssteeden op 

pad naar de Brouwersdam en omgeving, waar heel wat mooie vogelsoorten te zien 

zijn in deze tijd van het jaar, werd vooraf beloofd.

Op de weg daarheen stond ons nog een bijzondere verrassing te wachten, namelijk 
de Grote Trap ! Tenminste, als deze Trap intussen nog niet gevlogen was.
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grote trAp Foto: Tanja Heskes

De vogel had een zendertje en was al een paar maanden in weilanden in de buurt 
van Stellendam gezien. Goed opletten dus, maar bijna zonder te hoeven zoeken, 
stopten we en zagen deze dwaalgast in het echt, recht voor onze ogen en kijkers en 
ook nog van heel erg dichtbij. Ongelooflijk, maar toch...heel erg onder de indruk 
van deze exoot was ik zelf echt niet meteen, desondanks was iedereen toch erg  
opgetogen over dit in mijn ogen nogal saai uitziende, niet spectaculair grote beest. 
Een Casuaris was het niet ! De meningen van de vogelaars liepen wel uiteen:  
natuurlijk zo zeldzaam hier in onze contreien, lang geleden voor ’t laatst gezien en 
nu vlak voor onze neuzen te midden van 25 grazende Knobbelzwanen. Maar toch 
gingen de meeste gesprekken vaker over zijn zendertje en de losse groene ring om 
zijn rechter poot of over de overvliegende Veldleeuwerik dan over deze  verdwaalde 
steppenvogel ...! Tot op het moment dat deze Grote Trap kennelijk de lentekriebels 
in de lucht voelde. Hij maakte zomaar ineens sprongetjes van plezier en begon, 
volgens Eef, baltsgedrag te vertonen! We keken allemaal onze ogen uit, want... dat 
eerst nogal saaie beest veranderde plots in een kleurig getooide grote vogel, die met 
elegante en mooie bewegingen en vrolijke pasjes en sprongen ons zijn prachtige 
vleugelpennen en staartveren toonde en bereikte zodanig de ‘overtreffende’ Grote 
Trap, die ik nooit meer zal vergeten.
We lieten hem achter voor andere bewonderaars en kwamen al heel snel aan op de 
Brouwersdam, waar we al onze aandacht nodig hadden voor de pijlsnelle observa-
ties van Eef, die de ene na de andere zee-eend, gans, Fuut duikeend of steltloper 
opnoemde en de intussen overvliegende Lepelaars, Aalscholvers en roofvogels ook 
nog volgde. Toen het mij, als beginneling, begon te duizelen van deze aantallen werd 
de schrijverij gelukkig van mij overgenomen.
Het was een onvergetelijke dag.

■ Mieke Verheem


