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Bieslook – Allium schoenoprasum 

Deze plant werd door MdG in april 2003 gezien tussen straattegels bij de Northgodreef (blok 30-17-

22) en in de Gladiolusstraat (blok 30-17-31) te Noordwijk. Deze soort werd nogal eens aangeplant, 

verwilderde en hield plaatselijk stand. Het lijkt een stadssoort te worden. 

 

Daslook – Allium ursinum 

In 2003 zag MdG voor het eerst de aanplant van deze soort op de Willem van den Bergh! (blok 30-

16-55). 

 

 

EXCURSIE NOORD-HOLLAND NOORD 

 
Koene Vegter 

 
De eerste excursie van dit jaar had deze keer niet 

de IJssel-delta maar het Noord-Hollandse 

Wieringen tot doel. Op de frisse zondagochtend 

van 22 februari 2004 hadden zich 19 deelnemers 

bij het Jan Verwey Natuurcentrum verzameld om 

dit mee te maken.  

Ondanks gedetailleerde routeaanwijzingen slaagde 

de groep erin om al gelijk verspreid van start te 

gaan. Zo ging een gedeelte richting het 

carnavalsplaatsje Noordwijkerhout, waar slechts 

een junior Sluijs werd aangetroffen.  

Bij de Putten in de buurt van Petten bleek iedereen 

weer verzameld te zijn en kon het echte 

waarnemen beginnen. Kenners meenden gelijk al 

in de verte een groepje Dwergganzen te kunnen 

scoren temidden van een grotere ganzengroep. De 

minder geroutineerde leden waren ook met 

telescoophulp helaas niet tot deze verfijnde 

differentiatie in staat. Ernstig te betreuren viel dit 

niet, want ook verder viel hier veel moois te zien. 

Met het zonlicht in de rug van dichtbij fraai 

gekleurde Bergeenden, Wintertalingen, 

Slobeenden en Smienten en verder weg een 

Lepelaar, Kluten, Zwarte Ruiters en Tureluurs. 

Overstekend naar de dijk van de Hondsbossche 

Zeewering werd een groepje van 8 Sneeuwgorzen 

opgeschrikt, dat gelukkig snel weer neerstreek en 

zich, voor sommigen voor het eerst, goed liet 

bekijken. Ook aan de zeezijde van de dijk werden 

weliswaar in de volle wind mooie waarnemingen 

gedaan: Steenlopers, Scholeksters en Bonte 

Strandlopers. Over de aanwezigheid van Kanoeten 

dan wel Paarse Strandlopers bleven de meningen 

verdeeld. 

Onderweg naar het oude Zuiderzee-eiland 

Wieringen werden talloze ganzen gezien: Grauwe 

Ganzen, Brandganzen, Kolganzen en bij de 

Westlanderkoog een kleine 2.500 Rotganzen. 

Temidden hiervan een tiental Witbuikrotganzen, 

die zich normaal gesproken tot Denemarken 

beperken, maar ’s winters ook in kleine aantallen 

wel in deze streek verblijven. Met enige hulp voor 

degenen voor wie dit de eerste waarneming van 

deze schaarse wintergast betrof, vielen ze zeer 

goed te onderscheiden temidden van de enorme 

troep soortgenoten.  

Aan de overkant voerde een Slechtvalk een 

luchtduel uit met een Zwarte Kraai over zijn prooi. 

De valk won, maar toch niet zonder moeite en 

fascinerend om deze acrobatiek te zien. 

Verder op weg door dit fraaie polderlandschap in 

de kop van Noord-Holland brachten nog een 

Blauwe Kiekendief, enkele Patrijzen, een tiental 

Pijlstaarten en vele Wulpen, Kluten en 

Goudplevieren, maar niet de ons door de 

werkgroep Wieringen (www.wierhaven.nl) 

voorgespiegelde Fraters aan de Molenweg. 

Tijd daarom voor enige karige catering in café de 

Houtschuur in Den Oever, waar het menu beperkt 

bleek tot koffie met Wieringer jodenkoek, maar 

waar het wel gezellig toeven was en het uitzicht op 

http://www.wierhaven.nl/
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de haven fantastisch. Weer buiten konden in de 

haven met de zon in de rug heel goed Dodaarzen, 

Eidereenden en Zaagbekken worden 

waargenomen.  

Vooral de Middelste Zaagbekken sprongen eruit 

door kleur en verschijning. Voor een enkeling 

betrof het opnieuw een eerste waarneming van 

deze soort, maar niet voor iedereen. Zo vertelde 

Katwijker Kees Schonenberg dat hij in de barre 

winter van ’62-’63 in de tijd dat vogelasiels nog 

niet bestonden bijna 2 maanden een mannetje 

Middelste Zaagbek door middel van gefileerde 

schol in een grote doos in leven hield. Geen 

geringe op- en uitgaaf, maar wel met als resultaat 

dat dit nog altijd zijn lievelingsvogel is.  

De dijk richting schor was in deze harde wind voor 

de diehards en leverde behalve diverse strandlopers 

een grote groep Kepen en een Bonte Kraai op. 

Op weg naar huis werden bij de haven van de 

Oude Zeug nog diverse Nonnetjes, enkele Grote 

Zaagbekken en in de verte over het IJsselmeer 

grote groepen Toppers gezien. En hoewel 

geconstateerd moest worden dat de Wilde Zwanen 

en de Rietganzen inmiddels al weer vertrokken 

waren, was hiermee toch een mooi einde gekomen 

aan deze fraaie winterexcursie.  

 

  

Zaterdag 17-4-2004 Weidevogel excursie. 
  
 

Mariska de Graaff  

 

Om 10.00 uur verzamelen en met +/- 15 jongens 

en meisjes gingen we richting Polder Hoogeweg. 

Bij het eerste bruggetje zagen we al van heel 

dichtbij een Fuut en een Meerkoet op hun nest 

zitten. Zij zaten nog geen meter van elkaar 

vandaan.  

Er is daar water genoeg. Volgens een van de 

jongens, vinden ze dat gewoon gezellig. Robert 

ging een pad op tussen de bollenvelden 

door in de hoop daar de kieviten goed te kunnen 

zien. En in het veld op een paal stond een 

Aalscholver te drogen met zijn vleugels wijd, 

lekker in het zonnetje. Dat heeft iedereen goed 

kunnen zien.  

Weer een stuk verder hoopt Nel dat we toch ook 

nog een Veldleeuwerik zouden zien. 

Zij had het nog niet gezegd of daar was hij al, 

wij hebben hem goed horen fluiten en  

heel hoog zien vliegen zo hoog dat hij niet meer 

was te zien. 

Robert vroeg of wij even een nest van een 

Kievit wilde maken. 

Nou dat is dus niet meer dan een paar strootjes 

op elkaar dan een paar eitjes erop en klaar is 

Kees (de Kievit). 

  

In het water bij de uitkijktoren zat een Meerkoet te 

broeden toen zij van het nest ging konden wij goed 

de eieren zien. Er liepen daar ook nog: Nijlganzen, 

zwanen, ganzen, futen, waterhoentjes.  

Op de terugweg nog gestopt om naar een Buizerd 

te kijken. 

We waren op 12 uur weer bij het Jan Verwey 

Centrum. 

  

Ik heb erg genoten van deze morgen en ga zeker 

nogmaals mee. 

  




