
Douwes natuurnieuws december 2020 

Laatste maand  

Het jaar is bijna ten einde, en terugkijkend zullen velen van ons er met gemengde gevoelens aan 

terug denken. Helaas heeft dit jaar er behoorlijke ingehakt op ons leven zowel in vreugde als in 

verdriet en vergeten zullen wij 2020 zeker niet,  terwijl wij van de Covit-19 nog niet af zijn dus blijf 

gezond en kijk vooruit.  

 

 

Leuke melding 

Mijn telefoon ging af en dat gebeurt wel 

meer. Er was een dame aan de lijn van het 

Noord-Hollands dagblad die vertelde dat in 

Egmond een Rode Ibis gespot was en ze 

vroeg zich af dat bijzonder was. Mijn reactie 

was dat het wel iets bijzonder kon zijn als 

deze niet van ringen voorzien was. Zo ja dan 

was het een ontsnapt exemplaar (exoot) 

maar dat was niet bekend. Ook werd mij de 

vraag gesteld of ik dan met haar ernaar toe 

wilde om deze vogel te bekijken maar 

helaas de tijd ontbrak mij. Helaas voor haar 

bleek dat ook mijn collega-vogelaar geen 

tijd had voor begeleiding, Wat hebben 

vogelaars het toch druk. 



Windparken 

IJsselmeer en 

landelijke gebieden wil 

men vol stampen met 

zonnepanelen en 

molens om energie op 

te wekken. Voor wie 

eigenlijk vraag je je af; 

voor de datacenters en 

niet voor de 

bevolking?  

 

 

 

De SSP die ook wordt 

ingezet om buizen te 

plaatsen voor de 

molens aan de 

Afsluitdijk waar 

Windpark Fryslân 

verrijst om 500.000 

huishoudens van 

energie te voorzien lag 

voor de kust bij Andijk.  

 

 

 

 

 

 

Halsband 

Regelmatig laten de Kleine zwanen zich zien 

bij het Kooizand te Enkhuizen soms een 

groep van zo’n 64 stuks. Bij Schellinkhout 

zijn er af en toe maar een paar en dat zal te 

maken hebben met het Kitesurfen dat ze 

verstoort.  

 



Een van de aanwezige Kleine zwanen was voorzien van een witte halsband met inscriptie 209 E.  Deze 

bleek op 08-01-2017 geringd te zijn bij Kaathoven in Noord-Brabant. In 2018 werd deze terug gezien 

in Schleswig-Holstein Duitsland. Daarna maakte ze een uitstapje naar Nørre Bork dat is een plaats in 

de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Ringkøbing-Skjern met 224 inwoners. In 2019 is deze 

niet afgelezen tot deze zwaan op 11-1-2020 weer in Schleswig-Holstein Duitsland opdook. Op 19-03-

2020 kwam deze aanzeilen bij Arkma, Järva County Estonia in Estland. Op 08-12-2020 was deze dan 

bij Schellinkhout waar te nemen. U begrijpt dat aflezen en doorgeven van ringen de vogels goed te 

volgen zijn.  

 

Bezoeker 

Tijdens de werkzaamheden met het Landschap Noord-

Holland is het zicht op de plassen van de WB 

Opperdoes aanzienlijk verbeterd. Veel boompjes 

hebben het terrein verlaten.  

 

 

 

 



Tijdens 

het werk 

zat de 

Roodborst 

op drie 

meter 

afstand te 

kijken of 

er wat te 

halen viel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roelf, onze boswachter ontdekte een Waterhoen die slecht 

ter been was en waadde door de sloot om deze te pakken en 

dat is gelukt. Daarna mocht dit hoen in de bus om later naar 

het vogelasiel te worden gebracht. Het had de kans om hier 

en daar wat flatsen op de bekleding van het interieur achter 

te laten, maar ach wat geeft dat.  

 

 

 

 

 



Overnachting 

Grote Zilverreigers 

hebben de nijging om 

tegen de schemer een 

bepaalde slaapplaats 

op te zoeken om dan 

de dag door te nemen. 

De gehele dag zie je ze 

bijna niet of hier en 

daar één. Zaterdag 19 

december was weer 

een slaapplaatstelling, 

dus stond ik bij 

Aartswoud aan de 

Westfriesedijk en daar 

vielen ze na een paar 

grote zwenkslagen de 

bomen in. Vele 

kwamen uit de 

Wieringermeer en in 

mindere mate uit de West-Friese polder. De telling eindigde op 74 zilvertjes, weer meer dan de 

vorige keer. 

Gezwam 

Op dit ogenblik kunt u veel paddenstoelen ontdekken door de gebieden af te struinen. Hierbij toon ik 

enkele van de die wij hebben aangetroffen. Van bundel, judas oren tot menie zwammen. 

 



Kevertjes 

Tijdens werkzaamheden op de volkstuin was het er nog erg levendig. Vuurwants en veel 

Zevenstippelige Lieveheersbeestjes kropen er op het blad rond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe Greydanus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


