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Hulp gezocht bij onderzoek over gebruik Waarneming.nl
Ben jij actief op waarneming.nl en wil je meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar de rol van 
online platformen in de relatie tussen mens en natuur?

Bij het Centre Connecting Humans and Nature van de Radboud Universiteit zijn we op zoek naar leden 
van vogelwerkgroepen die actief zijn op waarneming.nl en een dag(deel) op pad willen gaan met een 
onderzoeker, om inzicht te geven in het gebruik van waarneming.nl in de praktijk.

Herken jij je hierin? Dan horen we graag van je! Bij interesse of vragen graag contact opnemen met Helen 
Verploegen (helen.verploegen@ru.nl)
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De Reuzenalk activiteit: zondag 9 oktober
Aankomend weekend hebben we weer een reuze leuke vogel-activiteit!
Zondag 9 oktober gaan we op excursie bij vogelringstation de Vinkenbaan in 
Castricum.
Met een beetje geluk, zien we allerlei vogels die meestal niet zo gemakkelijk te 
zien zijn omdat ze verstopt zitten of snel voorbij vliegen. Voorzichtig worden 
ze gevangen voor onderzoek. We krijgen een rondleiding op het terrein en 
kunnen zien wat er allemaal bij het ringen en tellen van de vogels komt kijken.
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Kosten €2 per deelnemer, graag contant meenemen.
Aanmelden via Info@reuzenalk.nl  Maximaal 15 plekken. 
11:00-13:00 uur Vogelringstation de Vinkenbaan, Castricum

Bijzonder van kleur
Op 2 oktober werd nabij de golfbaan van Bergen een bijzondere 
melanistische ‘zwarte’ Blauwe Reiger gefotografeerd en gedeeld op 
Waarneming.nl. De vogel werd twee dagen later teruggevonden en 
door Jose Tibbe bij de Zeswielen in Alkmaar. Wat een beauty!
Melanisme is een gevolg van een afwijkende pigmentverdeling in 
de bevedering. Bij de meeste dieren met melanisme zijn een 
donkerder uitgave van de normale kleur, met vaak het 
oorspronkelijke patroon nog zichtbaar. Meer lezen over 
kleurafwijkingen bij vogels? Het boek ‘zwarte merels, witte merels 
van Harvey van Diek en Hein van Grouw is een aanrader! Rutger Polder
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12 Oktober LEZING: 40 jaar IJsselmeer telling vanuit 
de lucht door Mennobart van Eerden 

Mennobart van Eerden telt al ruim 40 jaar de watervogels in het IJsselmeergebied, één van de 
grootste waterplassen van Europa, vanuit de lucht. Hoe doe 
je dat en wat komt bij kijken? Een spannende lezing met 
heel veel info en overzicht, letterlijk en figuurlijk!

Ruim 40 jaar achtereen wurmde hij zich iedere maand in 
een vliegtuigje om gedurende 5-7 uur vogels te tellen op het 
IJsselmeer. Dat leverde hele mooie gegevens op en daar 
door weten we nu erg veel over de vogels en het belang van 
het gebied. Naast de overwinteraars zoals de duikeenden 
en zaagbekken bespreken we ook de meeuwen en sterns, 
aalscholvers en andere in kolonies broedende soorten als 
lepelaar en grote zilverreiger.
Het IJsselmeergebied,  inclusief het Markermeer,  IJmeer en de vier randmeren van Flevoland, is 
steeds door menselijke activiteiten. Denk aan effecten op de waterkwaliteit en de aanleg van nieuwe 
natuurgebieden Oostvaarderplassen, de Kreupel, de Markerwadden en de vooroevers. Hoe reageren 
de vogels hierop? 
Het tweede deel van de lezing gaat over het beleven van het gebied, want vanuit de lucht geeft dat 
een prachtig overzicht van water, lucht en landschap. Ook ijs is zo’n apart verhaal en zeker in het 
IJsselmeergebied kan dat geweldig beeld opleveren. Natuurlijk komt ook het tellen zelf, hoe doe je 
dat en waarop moet je letten, aan bod.
Aanvang 20:00 uur in Buurthuis de Wachter: Oudorperdijkje 65  Alkmaar

Sovondag 26 november
De Landelijke Dag van Sovon gaat in 2022 door. De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor 
vogels en natuur. Wat kun je verwachten?

• Een inspirerend programma met tal van lezingen in de Reehorst in Ede. O.a. 
Nelly van Brederode (lid van onze VWG) zal een boeiend verhaal 
vertellen over de vogel waar ze al zo lang onderzoek naar doet: de 
Steenloper. Kijk hier voor het hele programma.

• Informatiemarkt met tal van kortingen en voordeeltjes
• Een kaartje kopen kan alleen vooraf.
• Kaartverkoop en bekendmaking programma vanaf begin 

oktober via www.sovon.nl/ld.
De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast station 
Ede-Wageningen met comfortabele lezingenzalen en een professionele 
uitstraling.
 
De Landelijke Dag wordt voor de 45e keer door Sovon georganiseerd, in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU en de Unie van 
Landschappen).

Het kan natuurlijk zijn dat de coronamaatregelen in november anders zijn dan nu. Mocht dat gevolgen 
hebben voor de Landelijke Dag, laten we dat uiteraard snel weten. Houd de Sovon-website 
www.sovon.nl/ld in de gaten voor de laatste informatie. De kaartverkoop is reeds gestart!
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EXCURSIE Zaterdag 22 oktober: Texel 
Wat gaan we doen?
Op Texel, het eiland van veel vogels, is de najaarstrek in volle gang en veel vogelaars zijn er op zoek 
naar bijzonderheden.
Kees is een halve Texelaar en weet de plekken waar vogels zich in deze tijd van het jaar ophouden.
Hij kan ook precies uitleggen, hoe het nu zit met een bijzondere soort.
Dit wordt een dagtocht langs gewone en bijzondere vogels met vast wel weer een verrassing!
Naast de bijdrage in de vervoerskosten, ook de bootkosten voor de auto (37 euro/auto) verrekenen 
met de chauffeurs.

Excursieleider: Kees Roselaar  
Vertrek 7:15 uur om de boot van 08:30 uur te halen, terug met boot 
17:00 uur.
Aanmelden excursies

• Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang 
aan te melden.

• Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
• Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 

25 cent per kilometer.
• We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een 

inzittendenverzekering.
• Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen 

risico van de deelnemers(s).

Stoeien met steltlopers
Strandlopers zijn een lastig te herkennen vogelfamilie. Ze zitten 
vaak ver weg, zijn rusteloos en lijken op elkaar. In een gratis 
webinar van Sovon krijg je uitleg over het voorkomen en 
herkenning van minstens 8 soorten strandlopers. Kijk terug via 
deze link: 

Wil je meer leren over de ecologie, het voorkomen en de herkenning 
van watervogels? Volg dan de 10-delige online cursus water- en 
wintervogels.

Noord-Hollandse natuurdag 17 december
Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag, dit jaar op zaterdag 17 december 
2022 in Aristo Meeting Center in Amsterdam Sloterdijk. Zet de datum alvast in uw agenda en deel 
deze met uw medevrijwilligers of collega’s!
Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn van harte welkom om de 
verschillende presentaties te volgen. Gedurende de dag is er ook een informatiemarkt en tijd om bij 
te praten.
Wanneer het door de maatregelen van de overheid niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, 
bieden we het programma weer online aan.
De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Provincie Noord-Holland 
maakt het financieel mogelijk. Houd de website in de gaten voor het programma en aanmelding: 
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
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https://www.sovon.nl/actueel/agenda/webinar-vogelherkenning-stoeien-met-strandlopers?utm_source=Vogelwerkgroepen&utm_campaign=da614cb2b9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_24_02_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_233a7debab-da614cb2b9-227485382&mc_cid=da614cb2b9&mc_eid=09fe22c3da
https://www.sovon.nl/water-en-wintervogelcursus
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LEZING KNNV: Van Koningsgier tot Krokodilwachter 
Een lezing door Wim de Groot, georganiseerd door de KNNV afdeling Regio Alkmaar-Den Helder op 
woensdagavond 26 oktober 20.00 uur in Wijkcentrum Overdie. Van Maerlantstraat 8-10. 1813 BH 
Alkmaar. Toegang gratis.

Wim de Groot, 69 jaar, is rond zijn vijftigste pas geïnteresseerd geraakt in vogels. Samen met zijn vrouw 
heeft hij vanaf die tijd vele reizen naar het buitenland ondernomen om vogels te spotten. Daarbij heeft hij 
een oude liefhebberij de fotografie opgepakt, en heeft hij vele soorten vogels vastgelegd op de plaat. 
Sinds hij met pensioen is heeft hij zijn blik ook verruimd naar andere onderwerpen in de natuur maar de 
liefde voor de vogels is altijd gebleven.

Ooit wel eens willen weten hoeveel familieleden onze Spreeuw in het buitenland heeft? Wist u dat veel 
IJsvogels in de wereld nog nooit een vis hebben gevangen? Of dat je in Azië “zomaar” een 

Groenpootruiter tegen het lijf kan lopen? In deze lezing 
toont Wim de Groot u niet alleen een selectie van zijn in 
meer dan dertig landen gefotografeerde vogels, maar hoort 
u ook het een en ander over de omstandigheden 
waaronder de opnames zijn gemaakt. Bij een aantal 
vogelsoorten zal worden ingegaan op het 
verspreidingsgebied van soort, geslacht en familie. Niet te 
veel uiteraard, het gaat in deze presentatie tenslotte vooral 
om het mooie plaatje. Vogels uit o.a. Afrika en Azië, maar 
ook dichter bij huis zoals Spanje en Noorwegen en zelfs uit 
onze eigen Noord-Hollandse duinen. Een speciale rol is 

weggelegd voor baltsende vogels zoals Poelsnip, Kleine Trap en Auerhoen. Liefhebbers van kleur komen 
aan hun trekken met een aantal bontgekleurde Aziatische soorten. 

Top boek!
Nu in herdruk, het langverwachte tweedelige ‘Handboek Europese vogels’: een 
unieke kruising tussen een vogelgids en een determinatie-handboek. De 
ondertitel ‘alle kenmerken in beeld’ is meteen een goede samenvatting. 
Een uitgebreide bespreking door Gert Ottens lees je op de website van 
Vogelbescherming

De kosten voor de twee boeken in full colour geschreven door Nils van 
Duivendijk en beeld van Marc Guyt bedragen € 99,95.

Typ hier om tekst in te voeren

Gezocht: excursieleiders voor Vogelbescherming 
Doordat vogels kijken steeds populairder wordt krijgt de Vogelbescherming ook steeds meer vraag naar 
excursies. Op pad met een kenner is voor beginnende vogelaars nog steeds de beste manier om het 
vogels kijken te leren. Vogelbescherming biedt veel (gratis) excursies aan, maar deze zitten vaak heel snel 
vol. Ze zijn daarom op zoek naar nieuwe Excursieleiders. Dus lijkt het jou leuk om eens in je eigen 
omgeving een excursie te organiseren? De Vogelbescherming bied je professionele ondersteuning en 
gegarandeerd enthousiaste en geïnteresseerde deelnemers! 
Kijk hier voor meer info over deze vrijwilligersfunctie.

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nieuw-handboek-europese-vogels-alle-kenmerken-in-beeld?utm_source=VDjuli22&utm_medium=e-mail&utm_campaign=050722&eid=3596d2aff71ec32dfcb704aa5e91bd052f69aeccbb040d1f9bb799723cbde7ce
http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nieuw-handboek-europese-vogels-alle-kenmerken-in-beeld?utm_source=VDjuli22&utm_medium=e-mail&utm_campaign=050722&eid=3596d2aff71ec32dfcb704aa5e91bd052f69aeccbb040d1f9bb799723cbde7ce


Landelijke Roofvogeldag Meppel, 29 oktober 2022 
 
 
Het gaat er echt van komen, de Landelijke Roofvogeldag, zij het op een ander 
moment in het jaar dan gewoonlijk. De locatie is als vanouds: Stadsschouwburg 
Ogterop, Zuideinde 700, op loopafstand van Station Meppel. Het is mooi dat we 
elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten in Meppel. 
 
09.30: Ontvangst met koffie, informatie, lunchbonnen bij de ingang 
10.00: Welkomstwoord, van Hanneke Sevink 
10.10: Onderzoek naar Wespendieven in Zwitserland, door Valentijn van 

Bergen 
11.00: Waarom een Schreeuwarend eigenlijk een Grutto is, door Willem van 

Manen 
11.30: Dwaalgast in het graan; over een Steppenkiekendief in Nederland, door 

Ben Koks 
 
12.00: Lunchpauze, met van alles en nog wat, en papperlepap natuurlijk… 
 Nieuwe boeken voor inkoopsprijs en gratis gesigneerd: Het Mensdier 

van Maria Quist, Kerken van goud en De geur van het bos van Rob 
Bijlsma, Dwaalgast in het graan (Steppenkiekendief) van Ben Koks. 
Tip: neem contact geld mee! 

 Daarnaast filmpjes uit de oude doos, opgenomen in juli 1943 door Jan 
Strijbos op Oranje Nassau’s Oord bij Wageningen. Zonder geluid maar 
prachtig. 

 
13.30: Een Limburgs mannetje Boomvalk in detail gevolgd met een zender, 

door Adri Clements 
14.00: Aan de stok met de Sperwer, door Johan Bos 
 
14.30: Kleine pauze 
 
15.00: Beelden van een grondbroedende Havik op Ameland, door Johan Krol 
 
15.20: Zenderen van Raven; meer inzicht in verspreiding en gedrag, door 

Melanie Pekel (Stichting Ark) & Hans de Vos Burchart 
 
16.00: Sluiting & napraten met een drankje 
 
 
 
 Oproep: waarnemingen gewenst van visserij IJmuiden 

Zoals elk najaar is er ook de komende maanden tussen de pieren van IJmuiden weer een visser actief met 
zijn staand wantnetten. Vorig jaar heeft dat tot veel commotie onder vogelaars en natuurvrienden geleid. 
Herhaaldelijk hebben we moeten constateren dat er zeevogels en een enkele keer ook een Bruinvis in de 
netten verstrikt zijn geraakt en meestal zijn verdronken. Naar aanleiding van ons handhavingsverzoek 
heeft de visser aan de omgevingsdienst toegezegd zijn 
netten vanaf dit jaar met ´jonen´ (=drijvers) en schriklinten 
beter zichtbaar te maken voor de vogels. Of dit 
daadwerkelijk gaat helpen weet niemand. De 
omgevingsdienst gaat zelf helaas niet controleren of deze 
maatregel wordt toegepast. En of er niet toch opnieuw 
vogels in de netten verstrikt raken.
Daarom roepen wij alle vogelaars die op de pier komen op 
om mee te helpen. Mocht je vogels zien die in de netten 
verstrikt raken, maak zo mogelijk een foto, noteer tijd en 
precieze locatie en meld wat je hebt gezien aan Eef Kieft 
wisent@icloud.com . Meld ook als je ziet dat de netten niet 
zijn voorzien van jonen en schriklinten.

De kenmerkende boot van de staand wantvisser (foto Eef Kieft)
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