
Douwes natuurnieuws oktober 2020 

Vrolijk beest 

Zit je de krant door te spitten en dan huppelt er een Konijn door onze tuin. 

 
Ach wat geeft het, laat maar huppelen. Later zie ik deze weer in de tuin van de buren een worteltje 

oppeuzelen.  

Roofvogel(s) 

Bij de vooroever te 

Onderdijk werden de vogels 

onrustig; er stond wat te 

gebeuren. Plots vlogen 

velen in paniek op. Mijn 

gedachte ging uit van een 

roofvogel die hier en daar 

een prooi probeerde te 

slaan maar ik zag verder 

niets en de rust keerde 

terug. Nabij het gemaal zat 

iets in de kale boom en dat 

bleek een Havik te zijn 

vandaar die onrust.  



Bij het plasje buitendijks in Onderdijk richting Medemblik zat een Torenvalk met natte veren, 

vermoedelijk even een bad genomen en nu drogen.  

  

 

 

Volgens de berichten bezocht onregelmatig een visarend het water vlak bij de uitkijktoren aan de 

Vooroever. Daar aangekomen kwam ik een vogelaar tegen die daar nog geen Visarend had gezien.  

Ter plaatse bij 

de toren 

aangekomen 

kwamen twee 

grote vogels 

aangevlogen 

maar voor de 

camera op 

scherp stond 

zweefden ze 

over. Plots 

kwam er een 

terug om 

alsnog even te 

poseren, dat is 

toch helemaal 

top.  



De laatste tijd was het druk met Buizerds boven Texel. Honderden werden er waargenomen, nog 

nooit eerder vertoond en het behaalde het NHD zelfs. Tijdens de  Euro Birdwatch bij telpost ‘De Ven’ 

hadden wij wel een Visarend  terwijl de Buizerd op een paal in het veld zat.  

 

 

 

Zaterdag middag 17 oktober schroefden er drie om elkaar heen boven de Haling bij Enkhuizen om zo 

langzaam steeds verder te trekken op thermiek.  

 

 

 

 



Verstoring 

Mensen zoeken hun 

vertier op het water 

met supplanken, een 

nieuwe sport in 

opkomst.                         

In Hoorn vonden ze 

het nodig om door 

het slootje bij de 

IJsvogelwand te 

varen, niet een maar 

met twintig tegelijk 

achter elkaar aan. 

Hierdoor raakten de 

IJsvogels in paniek 

om dat het even 

duurde voor ze bij 

hun jongen konden 

komen.  

 

Dankzij overleg met Gemeentewerken zijn er grote obstakels over en in het water geplaatst 

waardoor dit werd afgesloten. 

 

 

 

 Deze dames voeren rustig bij het Streekbos op de kerksloot, dat geeft geen verstoring. 

 

 



Herfst 

Wees alert nu het weer snel kan afwisselen van prachtig mooi naar regenbuien met prachtige 

regenbogen. Na een middagje werken in de WB van Twisk zagen wij de bui aankomen. Wij waren 

gelukkig net klaar en in de auto barstte de bui los.  

  

 

Bij het Julianapark kwamen ook de donkere wolken aanrollen met een mooi zonnetje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij Hoorn 80  verscheen de regenboog  en als u goed kijkt ziet u deze blauwe reiger aan de rand van 

het Markermeer staan.  

 

Niet gezien? Dan haal ik hem even voor u naar voren.  

 



Verlengde zomer 

Bij even een 

zonnetje gaat 

de temperatuur 

snel omhoog en 

komen de 

insecten 

tevoorschijn.              

Drukte was het 

dan ook met 

Heidelibellen 

die bij de 

Vooroever aan 

het jagen 

waren.  

 

 

 

 

 

 

Op 14 oktober ontdekten we 

een Argusvlinder bij het 

Egboetje tijdens een rondje 

vleermuiskast controleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu ik het toch over 

vleermuizen heb, was deze 

in een bloempot gekropen 

en zat tussen potgrond en 

de pot. Bewoners maakten 

zich zorgen dus deze maar 

even een andere plek 

gegeven om dan zelf weer 

met de schemer op jacht 

te kunnen gaan  

 

 

 

 

 

 

 

Windmolenpark 

Voor de kust van Andijk lag ‘Lady Alida’  met een paar buizen. Nader onderzoek wees uit dat deze 

afgeleverd te gaan worden nabij de Breezanddijk  ter hoogte van Friesland. Daar verrijst een 

windmolenpark en er zullen nog 23 van deze vrachten daar afgeleverd moeten gaan worden.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk dat vleermuizen en vogels geen slachtoffer worden van deze gehakmolens.  



Wij zullen ervoor moeten waken 

dat het IJsselmeer niet verandert in 

een groot drijvend zonnepark nu 

ook weer onze wintergasten hun 

voedsel hier komen halen na een 

lange reis. De mens bouwt alles 

maar vol zonder rekening te 

houden met de natuur en dat moet 

stoppen. 

 

 

 

 

Nabij de nieuwe camping hoorde ik gefluit en daar was een grote groep Kleine zwanen 

neergestreken. Prachtig te zien dat zij daar het voedsel ophaalden, waarvan de kleinere watervogels 

ook van konden profiteren. Door het gewoel was het daar een drukte van belang 

 

 

 

Mistery Bird 

In september was de vogel die het beeld vulde een nieuwsgierige jonge Kwikstaart in de 

Koopmanspolder. 

 

Douwe Greydanus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


