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   LET OP: wijziging Excursieprogramma!
Helaas kan de excursie van 17 december niet doorgaan. Rutger Polder is 
verhinderd en vervanging vinden blijkt onmogelijk te zijn. Om een goede 
reden: diezelfde dag is de Noord-Hollandse Natuurdag! Daar gaan veel van 
onze excursieleiders en fanatieke leden heen. Wij nodigen daarom iedereen 
van harte uit om in plaats van naar de excursie, naar de Noord-Hollandse 
Natuurdag te komen! Een deel van het bestuur zal er in ieder geval ook zijn. 
Het programma als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Aan het excursieprogramma voor 2023 wordt nog volop gewerkt.
Wat wel vast staat is een excursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen 
op zondag 15 januari onder leiding van Tim & Miranda Zutt. Hou de 
website in de gaten voor het actuele programma.

Lezing 14 december: Suriname door Pierre van der Wielen  
De afgelopen 20 jaar hebben Alma en Pierre grote delen van Zuid Amerika bezocht op zoek naar 
vogels en zoogdieren. Maar de noordwestelijke hoek, het Guyana plateau met veel leuke endemen, 
hadden we nog nooit bezocht. De gebruikelijke bestemming, Venezuela, heeft de meeste van deze 
lokaal voorkomende soorten maar is momenteel niet echt veilig te bereizen en zo kwamen we uit op 
Suriname. Een voor Zuid Amerikaanse begrippen klein landje met het grote voordeel dat het wel 
goed te bezoeken is, erg vogelrijk is én, met uitzondering van de kuststrook, uit vrijwel ongerept 
regenwoud bestaat. En wat het leven ook eenvoudig maakt, de voertaal is Nederlands al worden 
voor de vogels en zoogdieren juist uitsluitend de Engelse namen gebruikt. 

We verbleven drie weken in Suriname met een lokale gids. Na een aantal dagen vogelen aan de kust, 
op de Peperpot (een oude plantage), het dwergbos rond het vliegveld en tussen de attracties in een 
recreatiepark hebben we de Brownsberg bezocht, een stuk regenwoud op de berg met veel vogels, 
apen, leuke insecten en wat slangetjes. Daarna vlogen we naar een indianendorpje diep in het 
binnenland waar we een aantal dagen vanaf de rivier, wegen ontbreken immers, het omringende 
gebied verkenden. Ook hier was de focus voornamelijk vogels maar we blunderden ook af en toe 

tegen andere leuke dieren aan. De laatste dagen verbleven we in 
Paramaribo waar we de oude stad met zijn houten huizen 
bezochten en waar we dolfijnen zochten op de Paramariborivier. 

De reis was vooral gericht op lekker vogelen en veel zien. Verwacht 
dus geen beeldvullende plaatjes maar meer een indruk hoe je de 
beesten zelf zou zien in het bos.

Buurthuis De Wachter. Alkmaar. Aanvang 20.00 uur

Kleine Burgemeester - Leon Edelaar
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De eerste ringaflezing van een Smient dit najaar
Fred Cottaar meldde dat de onderzoekgroep ‘Smienten van de polders bij Krommenie’ de 1e aflezing van 
een smient in dit seizoen in NL binnen heeft. De male Smient W GX is op 29 september jl. bij Ridderkerk 
gezien. Het is extra mooi voor de onderzoekers, dat de ‘eersteling’ van dit winterseizoen buiten het ring- 
en onderzoekgebied, de polders bij Krommenie, is afgelezen. 

Het mannetje wit GX is tegelijk met z’n partner, het vrouwtje wit GZ op 28 november 2020 in de polders 
bij Krommenie geringd. Het koppel is gedurende het hele winterseizoen 2020/2021 in het ringgebied 
gezien. We zijn benieuwd of het vrouwtje W GZ dit seizoen ook weer wordt gezien. Op 2 oktober jl. 
kwam de tweede aflezing van een Smient in dit seizoen op naam van de smienten onderzoeker Kees de 
Jager. Hij zag in de polder bij Krommenie een op 29 oktober 2021 wit geringde Smient terug. Kees 
vertelde me eens: “Als je in het grasland foeragerende groepen smienten ziet, hoef je je geen illusie te 
maken dat je eventuele ringen aan de korte pootjes zou kunnen aflezen, tenzij je heel veel geluk hebt. 
Maar dat verandert op slag als je smienten bijvoorbeeld op een liefst wat kale slootrand treft of op flink 
begraasd kort grasland”. 

Toevoeging van ondergetekende: Besteed bij rustende/pleisterende smienten op zulk soort plaatsen eens 
een telescoopblik of fotoshot aan de pootjes. 
Aflezingen van de pootringen kunnen op 
‘geese’ worden ingevoerd. Let op: de code GX 
op een witte ring schrijf je als W GX, code AY 
op een gele ring als Y AY, enz. Kun je de code 
niet helemaal aflezen, maar heb je wel een 
foto van de vogel, dan kun je de foto aan 
fred.cottaar@gmail.com sturen. 

Zandsuppletie Camperduin
Zand spoelt weg….en dus zijn er met regelmaat zandsuppleties nodig bij Camperduin. Het heeft grote 
gevolgen voor het leven voor de kust., het is een soort woestijn geworden. Garnalen worden er bijna niet 

meer gevangen.
Maar voor een deel van de vogels zorgen de zandsuppleties voor 
een uitgebreid buffet.
Zo verbleef er eind november een Rosse franjepoot.
Maar ook tussen de grote groepen meeuwen zitten leuke soorten 
zoals Geelpootmeeuw.

Van Leon Edelaar kreeg ik een fraaie serie foto’s van een Kleine 
burgemeester en de Rosse franjeloos hiernaast. Dank daarvoor! 

Nieuwsbrief Geestmerambacht 
Regelmatig is er overleg met het Bestuur en Bescherm de natuur in het Geestmerambacht. Ook de 
Natuurbeschermingscommissie volgt de ontwikkelingen in de Geestmerambacht op de voet.
Om de leden op de hoogte te houden, velen van jullie komen er regelmatig, stuur ik hun nieuwsbrief 
regelmatig mee.
De Ransuilen zijn inmiddels ook weer teruggekeerd naar hun vaste boom in de Geestmerambacht.

links female W GZ op 28 november 2020, foto Kees de Jager en boven 

male W GX op foto van Wilbert de Kok 
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Vogels kijken.nl - daar kijk je van op
Onlangs is www.vogelskijken.nl live gegaan; een kennis- en inspiratieplatform voor iedereen die 
graag naar vogels kijkt. 

Elke dag lees je een nieuw artikel over vogels en vogels kijken. Verspreid over meer dan 15 rubrieken 
vind je artikelen over vogelherkenning, vogelgebieden, interviews, nieuws, vogelzang, 
vogelgebieden, gear, challenges, zeldzame vogels, recensies, vogelonderzoek, excursies en 
vogelfotografie.

Elke vrijdag publiceren we de ‘wekelijkse vogelradar’ met alle informatie die je nodig hebt om jouw 
weekend tot een geslaagd vogelweekend te maken. Zo zetten we actuele zeldzaamheden, unieke 
kansen en een voorspelling op het gebied van te verwachten vogels voor je op een rij.

Je kunt je abonneren op een twee-wekelijkse nieuwsbrief waarin de recente artikelen op een rij staan, 
zodat je helemaal niets hoeft te missen. De eerste editie heb ik aan de mail toegevoegd.

Bevlogen
Meer dan 30 bevlogen vogelaars vormen het kloppende hart van Vogelskijken.nl. Zij schrijven en 
werken mee vanuit een persoonlijke passie voor vogels en putten uit een rijke ervaring. Het doel dat 
ieder van hen voor ogen heeft is zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over vogels kijken en de 
meer ervaren vogelaars voorzien van kennis en inspiratie om nog meer plezier te beleven aan het 
buiten zijn en genieten van vogels.

De redactie bestaat uit Debby Doodeman, Dick de Vos, Bouke ten Cate, Thijs Glastra en Olaf 
Klaassen (eindredacteur).

Sovon en het Nederlands Soortenregister (onderdeel van Naturalis) zijn partners van vogelskijken.nl

Initiatiefnemer
Vogelskijken is een initiatief van PiXFACTORY. De missie van PIXFACTORY is bijdragen aan het 
vergroten van het draagvlak voor natuur en de ontwikkeling en bescherming hiervan. Ze doet dit 
door tal van online communities en uitgaven.

Drijvende kracht achter 
PiXFACTORY is Daan 
Schoonhoven: “Al meer dan 
20 jaar staat mijn leven in 
het teken  van vogels: 
vogels kijken én 
fotograferen. Door middel 
van allerlei initiatieven wil 
ik zoveel mogelijk mensen 
'besmetten met het  
vogel(kijk)virus. Met 
vogelskijken.nl is daar een 
nieuw hoofdstuk aan 

Kleine burgemeester Camperduin - 
Leon Edelaar

http://www.vogelskijken.nl
https://vogelskijken.nl/schrijf-je-nu-in-voor-ons-nieuwsbrief/
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Bosuilenexcursie Schoorlse Duinen
Het Buitencentrum Schoorlse Duinen Bam Staatsbosbeheer organiseert veel leuke natuuractiviteiten. 

Wandel bijvoorbeeld mee met Dook Vlugt en 
Pieter Helsper en luister naar de nachtelijke roep 
van de Bosuil in de Schoorlse Duinen. Tijdens de 
inleiding vertelt de gids over het leefgebied en 
de leefwijze van de Bosuil en andere hier 
voorkomende uilen. Om te ontdekken wat er op 
het menu van de uil staat, pluis je een uilenbal 
uit. Als het weer het toelaat ga je naar buiten 
voor een wandeling van 1 tot 1,5 uur, op zoek 
naar de bosuil. Met een beetje geluk laten de 
uilen zich horen en zelfs zien. Het weer is hierbij 
belangrijk. Als het regent, roepen de Bosuilen 
niet en blijf je in het Buitencentrum. Er wordt 
dan dieper ingegaan op het leven de uil. 

Er is nog plaats op 19 december en 15 januari van 19.30-21.30 uur.
€ 8,50 per persoon te boeken via de website.

Rafael Martig 

Op 9 november hadden we weer een zeer 
interessante lezing. Rafael Martig vertelde 
ons enthousiast over de kansen en 
bedreigingen voor Scholeksters in de stad. 
Over zichzelf vertelde hij echter niets en dat 
was heel erg jammer! Op zijn presentatie had 
hij uiteraard wel zijn naam vermeld en toen 
bleek dat er op de site van de vwg een fout 
was geslopen in zijn achternaam, waardoor 
er geen enkele informatie over hem op het 
internet te vinden was geweest. 
Maar nu ontdekten wij dat hij beeldend 
kunstenaar is, in zijn eigen woorden: 
bioinspired artist showing the beauty and 
vulnerability of nature. En zijn werken zijn 
werkelijk prachtig! Dus hierbij een aanrader: 
google eens op Rafael Martig.

Loes Staal

Typ hier om tekst in te voeren

https://rafaelmartig.nl/art-work/
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