
Douwes natuurnieuws januari 2021 

Het jaar 2020 ligt achter 

ons en wij  hebben er 

geen goed gevoel van 

overgehouden. Nu maar 

hopen dat wij over 

enkele maanden weer 

meer vrijheden krijgen 

naar het wat normalere 

leven, maar blijf  u zelf 

beschermen.  

 

 

 

 

IJs  

Wie houdt daar niet 

van ? Maar tot nu toe 

zet het niet door 

terwijl de ijsbanen 

gevuld zijn met water, 

gelukkig voor de 

IJsvogels.                                                                                                                                            

In een plasje op de 

volkstuin zag ik een 

paar ijssplinters die ik u 

niet wilde onthouden 

voor je het weet is het 

weer voorbij.  

 

 

Tijdens het verwijderen van gewas op de volkstuin kwamen de eitjes boven van de Grote wegslak, u 

herkent deze als een grote naaktslak en hij is rood of zwart van kleur.  

 

 

 



Koopmanspolder 

Met man en macht wordt er gewerkt om de 

Koopmanspolder niet tot een bos met grote 

bramenstruiken te laten begroeien. Wilgen en 

ander opschietend ongewenste vegetatie wordt 

uitgestoken.  

 

 

 

 

Duikeenden 

Eindelijk; op 3 januari zwommen er een stel Brilduikers voor de Andijker kust. Ze zijn hier veelal op 

jacht naar dierlijk voedsel en keren op de bodem de steentjes om waaronder hun voedsel zich kan 

bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wilgen knotten 

De knotploeg van het 

IVN West-Friesland is 

weer gestart (op 

afstand) om de 

staken van de wilgen 

te verwijderen van de 

boerenerven.  

 

 

 

 

 

 

Daar heb je dan ook belangstelling voor van het vee zoals dit mooie paard. Schapen begonnen direct 

aan de takken te kabbelen toen ze het terrein op liepen.  

 

 

 

 

 

 

 



Nadat eenieder het terrein verliet kwamen twee Nijganzen aan vliegen en claimden direct een 

geknotte wilg. Wel frappant, of was dit een tijdelijke uitkijkpost.  

 

 

Massa 

Tijdens mijn fietstochtje langs de 

Vooroever te Onderdijk was er 

grote groep witte vogels zichtbaar 

aan het foerageren maar geen 

Lepelaars om deze tijd. Een groep 

van zeven en twintig Grote 

Zilverreigers waren er neer 

gestreken om daar vis te vangen en 

dat lukte vast wel omdat ze 

behendig heen en weer liepen en 

dan weer iets doorslikten.  

 

 



Geen wonder dat er geen zilvertjes meer in de polder verbleven.  

 

Bijzondere vogels 

Al geruime tijd is er een Grote Burgemeester zonder ambtsketting te bewonderen nabij het gemaal 

Lely Medemblik. Je moet de vogel net treffen als deze de aanmeersteiger als rustplaats kiest.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Na wat foto’s van meeuwen daar 

geschoten te hebben kwam ik 

thuis erachter dat er een met poot 

ringen op een plaatje stond en dat 

is wel leuk. Helaas ontbreken de 

gegevens die wij hebben 

opgevraagd maar zeker is wel dat 

deze Zilvermeeuw uit Finland 

kwam.  

 

 

 

 

Nonnetjes zwommen 

en doken ook weer bij 

het gemaal Vooroever 

te Onderdijk. Het zijn 

opportunisten dus 

waar het meeste 

voedsel aanwezig is 

zullen ze zich er op 

storten. Ze werken 

daarbij veelal samen 

als er een groep zoals 

bij het gemaal 

aanwezig is.  

 

 

Camouflage 

Langzaam lopend en goed kijkend kwamen 5 patrijzen goed gecamoufleerd in mijn beeld. Ze zaten 

verdekt achter hoopjes opstaand gewas te eten en af en toe staken ze nieuwsgierig hun kopjes op 

om te kijken of er gevaar dreigde.                                                                                                                                        

Het is een kwetsbare groep die wij koesteren en 

dat betekent beschermen. Op het land van 

Holland Select hebben producten op 

akkerranden gestaan die genoeg voedsel bieden 

en ze verblijven daar al geruime tijd. Het bedrijf 

is er trots op dat ze Patrijzen er een goed 

onderkomen kunnen bieden en houden daar 

ook goed rekening mee wanneer er producten 

geteeld worden. Een paradijs voor de Patrijs 

kunnen we wel stellen en dat in Andijk.  



Natuurverschijnsel 

Hier ziet u als u goed kijkt een dubbele regenboog.                                                                                               

Het licht wordt twee keer weerspiegeld in een regendruppel en vier keer gebroken.                            

De tweede boog is dan ook veel zwakker dan de eerste.  

 

 

Douwe Greydanus 
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