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De Natuurkalender 

 
Verzonden: dinsdag 2 november 2004  

Onderwerp: Potvissen 

Hallo allemaal, 

Zojuist bereikt mij het bericht (via de KNRM) dat er 

vanmiddag twee Potvissen levend zijn gestrand op 

zandplaat De Richel tussen Vlieland en Terschelling. 

Men is bezig met 5 boten van de KNRM om mbv de jet 

aandrijving zand weg te spoelen en zo een geul te 

maken waardoor men de dieren weer los kan krijgen. De 

boten proberen dan om de Potvissen te begeleiden naar 

dieper water. 

Groetjes, Ab Steenvoorden 

 

Verzonden: maandag 8 november 2004  

Onderwerp: halsbandparkieten 

Hoi allemaal, 

Vanmorgen om half 9 vlogen er 2 Halsbandparkieten 

over de Koepelweg naar noord. Op 22 okt vlogen er om 

6 uur 's middags 2 naar zuid en op 25 oktober vlogen er 

's morgens 2 naar noord over de Koepelweg, terwijl ze 

stevig achterna gezeten werden door een groepje 

Kauwen. Ik vermoed dat deze waarnemingen te maken 

hebben met de van Halsbandparkieten bekende 

slaaptrek, waarbij deze vogels zich 's avonds bij 

honderden, soms wel een paar duizend, verzamelen. Wie 

weet er in onze streek slaapplaatsen van deze vogels? 

Groetjes, Jan Jacobs 

 

Verzonden: maandag 20 december 2004  

Onderwerp: strandtelling 

 

Hallo allemaal, 

Vandaag onder ideale omstandigheden het strand geteld 

voor de maandelijkse watervogeltellingen. 

Het vele aanspoelsel trok massa's vogels. Het resultaat 

na 10 kilometer was: Zilvermeeuw ca. 9000, Storm-

meeuw  ca. 1500,  Kokmeeuw  ca, 1600, 

Kl.Mantelmeeuw  1Gr., Mantelmeeuw 40, 

Drieteenstr.loper  598,  Steenloper  6 

Scholekster  6, Zwarte Kraai 55, Kauw  6 

Nog nooit waren er zoveel Kok- en Stormmeeuwen op 

het strand tijdens een telling. Het aantal Grote Mantels 

en Scholeksters viel tegen. 

groetjes  Hein 

 

Verzonden: zaterdag 15 januari 2005 14:44:46 

Onderwerp: maanvis 

Er ligt een maanvis op het strand ten noorden van de 

vuurtoren ca. paal 80, ca 60cm lang.  

Hein 

 

Subject: Bunzing 

Date: Mon, 27 Dec 2004 08:29:52 -0800 (PST) 

 

Hallo allemaal, 

Gisteren op het fietspad voor hoofdingang van 

Golfterrein in de duinen een bunzing overstekend over 

het fietspad gezien. Twee weken geleden heeft mijn 

zwager een dode bunzing gevonden bij de Achterweg 

ter hoogte Van der Putten. 

Groetjes, Marco 

 

 
Van: Dick Paschier 

Onderwerp: Opgesloten roofvogel 

 

Hoi iedereen. 

Van een oud collega ontving ik vanmiddag een 

telefoontje dat er in een kas aan de Loosterweg bij Lisse 

een grote roofvogel naar binnen was gevlogen.Ter 

plaatse bleek het een onvolwassen havik te zijn die de 

uiterste hoek van de kas als onvrijwillige rustplaats had 

ingenomen. Wanneer de ramen geopend zijn vliegen 

regelmatig duiven naar binnen en vermoedelijk werd de 

havik naar binnen gelokt. Door de dakramen te openen 

en van twee kanten flink lawaai te maken koos de 

jongeling de vrijheid,wellicht een ervaring rijker. 

Groeten Dick 

 

Date: Sun, 16 Jan 2005 16:38:47 +0100 

Hoi, 

Vanmiddag (c 15:45) in de noordduinen van Noordwijk 

nabij de golfbanen een Taigaboomkruiper in een groep 

zwart-, kuifmezen en goudhanen. Vogels waren erg 

vocaal en verplaatste zich in zuidelijke richting. 

Atlasblok 24.57.33.3 

groeten  Menno van Duijn 

 

Date: Tue, 18 Jan 2005 19:59:29 +0100 

 

Hoi, 

Vanmiddag was ik aan het hardlopen op het strand 

richting de noord. Onderweg kwam ik twee, 

vermoedelijk vermoeide want ik kon ze zeer dichtbij 

benaderen, Zeekoeten tegen die op het strand net voor 

de branding lagen. Dichtbij in de buurt lag een 

juveniele Drieteenmeeuw met een gebroken vleugel. Dit 

was net voorbij de 1e oprit ten zuiden van de 

duindamseslag, ik geloof dat dat de 23e oprit is. 

Op de terugweg lagen d eZeekoeten er niet meer maar 

wel de Drieteenmeeuw en zag ik ook nog een dode 

zeekoet die al flink aangevreten was. 

 

Groeten Pieter van der Luijt 




