
NATUURKALENDER 
 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kunt u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman Bossestraat 68, 2203 
GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com 
Hieronder een bloemlezing van het afgelopen  kwartaal: 
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Van:  Koene Vegter  
Verzonden:  donderdag 23 maart 2006 18:39:36 
Onderwerp:  Grutto en rbtp 

Eergisteren, 21 maart, eind van de middag onderweg van NWH richting NW langs de Leidsevaart/Haarlemmertrekvaart mijn 
eerste twee Grutto's van dit seizoen luid roepend overvliegend. 
Zou de lente dan toch nog komen? 
Bij Lentevreugd vanmiddag helaas alleen maar een koude noordooster gescoord.  

Vanochtend, 23 maart, rond een uur of 8 mijn eerste twee Roodborsttapuiten in het duin; de eerste in de zeereep iets ten noorden 
van huize Hooghwaeck op locatie voormalig zwembad (hier vaak vroege Roodborsttapuiten) en de tweede langs de weg bij het 
voormalige golfterrein. 
Koene Vegter  

Van:  Piet Broekhof 
Verzonden:  vrijdag 24 maart 2006 22:04:18 
Onderwerp:  Eindelijk; de padden ! 

Hoewel het niet mijn beurt was, kon ik het niet laten om even te 
gaan kijken of de paddentrek was begonnen. 
Het kon, gezien de temperatuur en luchtvochtigheid, niet anders 
of ze moesten nu toch wel tevoorschijn komen. 
Héél voorzichtig heb ik de route verkend en inderdaad bleek de 
trek aarzelend op gang te zijn gekomen. 
Ik telde tussen 20.30 en 21.00 uur op de hele route 7 padden, 
allemaal nog in leven; mede omdat ik in dat halve uur niet één 
passerende auto telde.  Opvallend vond ik het dat ik er drie telde 
op het stukje Zweefvliegveld -Duinschoten.  
Normaal zie je er hier heel weinig en op de delen daarvoor veel 
meer!Zal de 'barrière' die hier is opgeworpen nu al gaan werken? 
Goed dat de dienstdoende collega's de hekken hebben gesloten! 
 Piet Broekhof 
 

Van:  Dineke Kistemaker  
Verzonden:  maandag 27 maart 2006 14:16:10 
Onderwerp:  eerste Tjiftjaf 

Hallo allemaal 
Vanochtend vroeg  werd ik wakker door een zingende tjiftjaf in de tuin. Voor mij de eerste dit jaar. 
Vrijdag bij de Oostvaardersplassen hoorden we wel een aanhoudend tuiet geluidje, waarvan we het vermoeden hadden dat het een 
tjiftjaf zou kunnen zijn. 
Het is nu middag en hij scharrelt al enige tijd in onze achtertuin en is druk aan het foerageren, overal haalt hij insektjes tussen de 
planten en de schutting  vandaan. 
Verder loopt een paartje merels al drie dagen met nest materiaal te slepen en wordt er druk gebouwd in de Grote conifeer bij de 
buren. De lente is eindelijk begonnen      Dineke  

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  maandag 27 maart 2006 16:09:01 
Onderwerp:  tjiftjaf 

Vorige week donderdag volop Tjiftjaffen in de Biesbosch gezien, maar niet een daarvan liet zich horen. De eerste roepende van dit 
voorjaar heb ik nog steeds niet 'gescoord'. Vanmorgen ook twee zwijgende Tjiftjaffen in de Italiaanse populieren bij de manege aan 
het eind van de Zwarteweg. Hier ook een niet-zingende Zwarte Roodstaart. Het naastliggende stoppelveldje en aangrenzende 
braambos afgezocht voor een Dwerggors, maar verder dan 6 mooie Rietgorzen kwam ik hier niet. In de Binnenwatering zat weer de 
Grote Burgemeester. Vanmorgen overigens de eerste Visdieven boven zee. Op 23 maart passeerden de eerste Grote Sterns en op 24 
maart kwamen de eerste Zomertalingen langs. Ondanks drie bezoekjes aan het Oosterduinsemeer nog steeds geen Boerenzwaluw 
gezien.    Groeten, Jelle  



Van:  Ab Steenvoorden  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 13:46:23 
Onderwerp:  Kraanvogel 
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Hallo allemaal, 

Vandaag tijdens mijn wekelijkse rondje door de polders had ik een onvolwassen Kraanvogel in Polder Hoogeweg. De vogel 
bevond zich in het grasland direct achter het eerste bollenperceel (thv. De oude invalide vissteiger waar ook een bandwilg staat). 
Verder was er ook nog steeds een Slechtvalk aanwezig en een tweetal Witgatjes was erg druk met het uitvoeren van baltsvluchten. 
Op een bouwrijp gemaakt perceel in Gravendijck een groep van minimaal 53 Witte Kwikstaarten en 6 Rouwkwikstaarten. 
Tegenover mijn huis langs de Boekerslootlaan rond het middaguur nog 26 Pestvogels.        Groetjes, Ab 

 

Van:  Jan Jacobs  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 22:00:18 
Onderwerp:   Kraanvogel 01-04-06  

Hallo allemaal, 
De kraanvogel die vanmorgen door Ab en Jelle werd gemeld zat midden in de polder Hogeweg, zeker 1000m van alle bereikbare 
plaatsen vandaan. Vanaf de kassen van Kloosterschuur gezien zat hij dicht bij een groep van ongeveer 900 Goudplevieren, waarvan 
vele al in zomerkleed. Hij gedroeg zich erg schrikkerig tegenover een paar Kieviten en Tureluurs, maar van de Goudplevieren trok 
hij zich niets aan.  
De close-upfoto is gemaakt uit de 
hand met een 10 vergrotend 
objectief, bij windkracht 7 door 
mijn telescoop. De kwaliteit is dus 
naatje, maar de vogel is 
herkenbaar. 
Ik houd me aanbevolen voor een 
betere foto. 
Groeten, Jan. 

Van:  Ineke van Dijk  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 22:11:06 
Onderwerp:  RE: Kraanvogel  

Hallo allemaal,  
Naar aanleiding van de tip van Ab hebben wij ook de Kraanvogel goed kunnen zien. Tevens (voor mij) de eerste zingende 
Veldleeuwerik van dit jaar. Ook zat er voor in het veld, op zo'n 50 meter een paartje Patrijzen.  
 
Groeten Ineke 

Van:  Rob Jansson  
Verzonden:  zondag 2 april 2006 19:06:02 
Onderwerp:  hehe  

Ola,Vanmiddag eindelijk een zingende Tjiftjaf, mijn eerste echte zang, in de luwte achter het Bollenbad. 
See Ya, Rob  

Van:  Koene Vegter 
Verzonden:  woensdag 12 april 2006 13:07:29 
Onderwerp:  ngl 

hallo allemaal 
  
vanochtend ca 8.30 joggend langs de zeereep mijn eerste Nachtegaal mooi zingend naast het voetpad zo halverwege afslag 21 en 22 
bij een gemaaid delletje omzoomd door struiken (redelijk vaste plek voor vroege en ook latere Nachtegalen) 
Koene Vegter 
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Van:  Rob Jansson  
Verzonden:  zaterdag 15 april 2006 22:24:23 
Onderwerp:  Huiszwaluw 

 Ola,Vandaag mijn eerste 3 Huiszwaluwen boven Sollasi.      See ya, Rob 
 

Van:  Jan Jacobs  
Verzonden:  maandag 24 april 2006 23:58:22 
Onderwerp:  Gierzwaluw !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Voor mij is de lente echt begonnen. Toen ik vanavond thuis kwam zette ik even de camera's van de gierzwaluwkasten aan, met het 
idee van je weet maar nooit met zo'n eerste dag met mooi weer. En hij zat er. Eentje weliswaar, maar voor mij is het lente. 
Buiten heb ik er nog geen zien vliegen. 
De rest volgt. 
Groeten, Jan. 

Van:  Noel Aarts 
Verzonden:  donderdag 27 april 2006 11:33:33 
Onderwerp:  Zwarte Wouw 

Hallo allemaal, 
  
Vanmorgen om 8.30 vloog een Zwarte Wouw over het Vinkenveld. 
De vogel kwam over de duinrand aangevlogen en trok cirkelend weg in oostelijke richting. 
  
Groetjes, Noël  

Van:  Jan Verloop  
Verzonden:  zaterdag 6 mei 2006 13:05:30 
Onderwerp:  vogels op Texel 

Hallo allemaal, 

Misschien is het onderstaande 
aardig voor de natuurkalender, 
de “waarnemingen” dateren van 
20 april. Een Bruine Kiekendief 
die bij De Hors in het bleke licht 
wat te snel en te ver vloog voor 
mijn telelens om hem er scherp 
op te krijgen. Maar ja, als je het 
tot op dat moment niet verder 
hebt geschopt dan koolmezen en 
Sijsjes dan is dat tóch wel wat 
bijzonders! De Lepelaar in de Eijerlandpolder wilde wel even rustig poseren dus dat lukte beter.  

Met vriendelijke groet, Jan Verloop 

Van:  Noel Aarts 
Verzonden:  maandag 8 mei 2006 17:40:22 
Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal, 
 Vandaag in de tuin zitten turen naar roofvogels. 
Het resulteerde in 2 Visarenden om 14.00 en 14.55 uur een Slechtvalk om 14.30 uur en een Wespendief om 15.25 uur. 
De vogels trokken richting noord over het Vinkenveld. 
De dagelijkse kost als Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk waren van de partij.  
De Buizerd met de donkere kop, welke standvogel is,  vliegt elke dag van en naar de Koepelduinen. Mijn dochter van 11 jaar heeft 
het dier wel eens voor Slangenarend uitgemaakt. 
Ook een vrouwtje Bruine kiekendief trok richting noord. 
 Een opvallend verschijnsel hier in de wijk is de toename van roepende en baltsende Turkse tortels.  
 Groetjes, Noël  




