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Bij de voorplaat: 
 
Kramsvogel 
Foto: Piet Broekhof 
 
In Noordwijk is de Kramsvogel altijd een wintergast geweest. Dat 
ligt anders in onze oostelijke provincies waar Kramsvogels tot het 
eind van de vorige eeuw ook broedden. Dit waren vogels van de 
Midden-Europese populatie die nu sterk is gekrompen. 
Bij ons verschijnen de eerste Kramsvogels doorgaans eind 
september of begin oktober. De grote bulk vanuit Scandinavië 
komt echter pas eind oktober en begin november deze kant op. 
Vrijwel ieder jaar zijn er in deze periode enkele dagen met 
tienduizenden vogels die ons vanuit Noorwegen en Zweden over 
de Noordzee bereiken. Hoe massaal deze trek kan zijn, bleek op 
28 en 29 oktober van dit jaar toen waarnemers op telpost.De 
Vulkaan bij Kijkduin in 13 uur tellen zo’n 200.000 Kramsvogels 
telden, een landelijk record. 
In onze omgeving zien we Kramsvogels vooral in de duinen waar 
ze zich te goed doen aan de bessen van Duindoorns, zoals te zien 
is op de foto genomen in de Zeereep. Verder foerageren 
Kramsvogels graag in grasland omringd door houtwallen zoals 
Oud-Leeuwenhorst. Pas als er een flink pak sneeuw is gevallen, 
verschijnen Kramsvogels ook op voedertafels in de dorpen. 
Jelle van Dijk 
 

  


