
Broedvogels van Noord-Holland Noord. 
 
Begin maart verscheen onder deze titel een keurig uitgegeven boekje over 
alle broedvogels van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, 
Texel uitgezonderd. 

Het is een enorme prestatie van de vogelwerkgroep Noord-Holland Noord- 
derkwartier geweest om zo'n omvangrijk gebied als dit op deze wijze te 
inventariseren. Ongetwijfeld heeft de uitgave van de Avifauna van Noord-
Brabant hier stimulerend gewerkt. 

Omdat in dit boekje ook de broedvogelstand van het duingebied tot en  
met 1970 is bijgewerkt, lijkt het me aardig het een en ander uit dit  
boekje te vergelijken met de broedvogelbevolking in ons duingebied. 

Net als bij ons is het met de stootvogels in de noordelijke duinen  
niet best gesteld. De grauwe kiekendief broedt er niet meer sinds 1966 
(in 1970 nog wel in de A.W.D.) en de torenvalk en boomvalk blijven beperkt 
tot 8 à 10 paar. 
De houtsnip gaat goed vooruit (nu ca 40 paar). Ook in onze naaldbossen is 
deze soort broedend aangetroffen. 
De nachtzwaluw die er vroeger wel broedde is na snelle achteruitgang in  
de laatste jaren weer toegenomen tot ca 15 paar. (Vooral bij Schoorl). 
De kleine bonte specht broedt niet in het besproken gebied, terwij1 in de 
A.W.D. alleen al vorig jaar 8 paar gehuisvest waren. 
De engelse gele kwikstaart is slechts 2 x als broedvogel vastgesteld en  
de rouwkwikstaart 1 x. 
Opvallend is dat de grauwe klauwier reeds jaren is verdwenen. Een reden  
te meer om zuinig op "onze" klauwieren te zijn. 
Evenals bij ons neemt ook daar de putter de laatste jaren toe, terwij1  
het aantal vinken achteruit gaat. 
Door de uitgebreide Schoorlse dennenbossen zijn de zwarte- en de kuifmees  
er vrij normale broedvogels terwijl de zwarte mees hier geheel ontbreekt. 

Tenslotte nog iets over het voorkomen van de kleine barmsijs. Nadat de 
soort zich eerst op Vlieland had gevestigd (1961), verspreidde zij zich 
snel in toenemend aantal over de andere Waddeneilanden en de kop van 
Noord-Holland. De laatste jaren vindt er nog steeds uitbreiding plaats  
in zuidelijke richting (1970 Heemskerk). 
Vestiging ten zuiden van het Noordzeekanaal is dan ook spoedig te verwach-
ten, vooral daar ook wij hier nog een behoorlijk bestand dennen hebben, 
afgewisseld met loofhout. De barmsijs is zeer luidruchtig en is in het 
broedseizoen net zo onrustig als de kneu. 

Natuurlijk valt uit dit boekje nog veel meer te vertellen, b.v. over  
de vogelrijkdom van de Zaanstreek, maar dat zou hier te ver voeren. 
In plaats van de 57 vogelfotootjes had ik eigenlijk liever wat meer ver- 
spreidingskaartjes gezien. 
 

J.v.Dijk 
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Waarnemingen: (november,december,januari) 
 
roodkeelduiker  2 ex 26-12 over zee W.v.Duyn 
roodhalsfuut  1 ex 27- 1 dood op strand v.Dijk 
jan van gent  2 ex  2-11 en 4-11 asiel J.Hoek 
pijlstaart  1 ex 1- 1 ZHL Baalbergen 
toppereend 10 ex 31-12 zuidduin,zuidwaarts Cramer 
brilduiker  2 ex  4-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
grote zeeëend  1 ex 16-11 en 28-11 over zee v.d.Linden 
middelste zaagbek  2 ex  8-11 over zee v.Dijk 
  1 ex 29-11 idem idem 
  3 ex 26-12 noordwaarts D.Hoek 
  2 ex 31-12 In zee J.Glasbergen 
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grote zaagbek  2 ex  8-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  3 ex 26-12 over zee W.v.Duyn 
bergeend 17 ex  4-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  4 ex 31-12 over zee,zuidwaarts Cramer 
  1 ex  6- 1 over zee Glasbergen 
casarca  2 ex  7-11 Noordduin idem 
grauwe gans  november 3 vluchten,december en januari elk 1 vlucht 
kolgans  december 4 vluchten  
rotgans  5 ex  5-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  8 ex 1- 1 over zee,zuidwaarts W.v.Duyn 
kleine zwaan  5 ex  8-11 in zee v.Dijk 
buizerd  1 ex  5-11 Boerenburg,zuidwaarts idem 
  4 ex 25-12 Boerenburg,zuidwaarts idem 
ruigpootbuizerd  1 ex 31-12 Zuidduin D.Hoek 
sperwer  6 novemberwaarnemingen, waarvan op 14-11 30 ex waar- 
  genomen in ca 2 uur  
  2 decemberwaarnemingen  
  1 januariwaarneming  
blauwe kiekendief  1 ex 28-11 Noordduin Glasbergen 
  1 ex 2- 1 Duinweg Glasbergen 
slechtvalk  1 ex 31-12 zuidduin idem,Cramer 
smelleken  1 ex  4-12 En 5-12 Offem Cramer 
torenvalk  1 novemberwaarneming  
  4 decemberwaarnemingen  
  6 januariwaarnemingen  
steenuil  1 novemberwaarneming  
  2 decemberwaarnemingen  
  3 januariwaarnemingen  
bosuil  28-12 Offem Cramer 
  Vanaf oktober wekelijks gehoord Z.H.L. W.v.Duyn,D.Hoek 
waterral  1 ex  5-12 dood,zuidduin C.Verwey 
  1 ex 3- 1 Offem Cramer 
  1 ex  6- 1 Puik en Duin idem 
  1 ex  7- 1 Pr.Hendrikweg W.v.Duyn 
goudplevier 65 ex  9-11 Jachthaven idem 
  1 ex 26-12 op strand Baalbergen 
 60 ex 26-12 over zee,zuidwaarts W.v.Duyn 
steenloper  1 ex 15-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
bokje  3 decemberwaarnemingen, waarvan 1 op strand 
  4 januariwaarnemingen  
houtsnip  2 novemberwaarnemingen, waarvan 1 recht uit zee 
  4 decemberwaarnemingen  
  3 januariwaarnemingen  
bonte strandloper  vele decemberwaarnemingen  
  4 ex 2- 1 strand W.v.Duyn 
drieteenstrandloper  3 novemberwaarnemingen  
  veel decemberwaarnemingen  
  2 januariwaarnemingen  
kleine jager  1 ex  4-11 en 1 ex op 5-11 v.Dijk 
  1 ex  1-11 over zee W.v.Duyn 
dwergmeeuw  1 ex  1-11 over zee v.Dijk 
  1 ex  5-11 idem idem 
  2 ex 15-11 idem idem 
  1 ex  9-11 idem W.v.Duyn 
drieteenmeeuw  9 novemberwaarnemingen  
  1 ex  5-12 zee v.Dijk 
  234 ex 12-12 zuidwaarts in 1¼ uur v.Dijk 
alk  2 ex  6-11 en 7-11 asiel J.Hoek 
zeekoet  1 ex  7-11 dood op strand v.Dijk 
  1 ex 11-11 asiel J.Hoek 
zwarte specht  1 ex  6-12 Offem C.Verwey 
  1 ex 22-12 Noordduin W.v.Duyn 
strandleeuwerik  2 ex  2-11 over strand,zuidwaarts v.Dijk 
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strandleeuwerik  1 ex 28-11 strand Glasbergen 
tapuit  1 ex  4-11 bosweg W.v.Duyn 
roodborsttapuit  1 ex 22-11 zuidduin v.Dijk 
bladkoninkje  2 ex 28-11 duinweg Glasbergen 
vuurgoudhaantje  3 novemberwaarnemingen  
pestvogel  1 ex  8-11 V.d.Berghstichting    D.Hoek,Glasbergen 
  2 ex 12-11 V.d.Berghstichting Barnhoorn 
frater  6 decemberwaarnemingen  
  tot eind januari nog in wisselend aantal aanwezig. 
rietgors 10 ex 14-11 trekwaarneming Glasbergen 
  1 ex 28-11 idem idem 
sneeuwgors  1 ex  4-11 over strand,zuidwaarts v.Dijk 
  2 ex 26-12 polder Baalbergen 
 
 
Dit waren ze dan weer. D.Passchier wacht weer met spanning op uw nieuwe 
formulieren. Het voorjaar nadert, en daarmee naar we hopen de vogels.  
Bij deze strandloper vindt u een aankomstdata-formulier gevoegd. Het  
zou leuk zijn als u het weer een beetje bij hield. Ingevulde formulie- 
ren kunt u weer kwijt bij de heer Passchier. Ook als uw formulier niet 
geheel ingevuld is, heeft het waarde. 
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