
 

 

Douwes natuurnieuws  april 2021 

 

Slachtoffer 

De mens bedenkt 

allerlei middelen om 

iets te vangen of het 

nu zon, wind of vis is, 

alles is mogelijk. 

Vissers werpen hun 

hengel uit maar ook 

vogels zoals deze 

kokmeeuw zag iets 

blinken en kreeg de 

haak in de snavel met 

kunst aas eraan en liet 

het leven. Gevonden 

achter de dijk van 

vakantiepark het 

Grootslag te Andijk. 

  

Windturbines worden er 

gebouwd en er moeten 

er nog veel meer bij 

komen om de 

Datacenters van stroom 

te voorzien, sorry ik 

bedoel huishoudens.  

 

 

 

 

 

 

 

Vogels klagen niet en het is een kunst om nabij een turbine te komen vanwege hekken om de mens 

tegen te houden. Maar in het Grootslag waar ik zo langs kan fietsen lag deze zilvermeeuw nagenoeg 

bij een turbine zonder kop. Het verbaast mij niets als je vederlicht bent en je kijkt naar de 

omtreksnelheid van de wieken. Ze kunnen niet snel wegkomen of worden aangezogen en ja dan is 

einde verhaal voor je er erg in hebt.  



 

 

 

 

Tussen uit 

Laatst even een weekend er op uit in een huisje bij Nieuw-Milligen in het bos. Ook daar kwam het 

een en ander op de voedertafel zoals de Glanskop. De Eekhoorn bezocht ook regelmatig de tafel en 

nam meerdere pinda’s mee om te verstoppen.  

 

 

 

Ooievaars 

Bij Medemblik nabij de Brakeweg liepen twee Ooievaars op het grasland zonder ringen. Dat is leuk 

dus die heb ik gemeld. Aan voornoemde weg zijn kooien waar ook twee Ooievaars in gevangenschap 



 

 

leven dus kreeg ik bericht dat het gevangen vogels waren. Die binnen wel maar buiten niet, ja dan is 

het weer stil met geleverd bewijsmateriaal.  

 

Tijdens het fotograferen kwam langs de 

slootkant deze nieuwsgierige Haas aanhuppelen 

en keek verbaasd.  

 

 

 

 

 

 

Na ons tussenuitje zijn we nog even bij 

Lelystad in het natuurpark gaan kijken en 

daar staan ze gezellig op de nesten 

 

 

 

 



 

 

Worstelpartij 

In het IJsselmeer was 

een Fuut druk met een 

vis in de weer. De Fuut 

had een zeelt te 

pakken van redelijk 

formaat en het duurde 

een redelijke tijd om 

deze naar binnen te 

werken, wat lukte 

zonder de stikken.  

 

 

 

 

Aalscholvers kunnen er 

ook wat van zoals deze. 

Een paling van ongeveer 

een meter lengte; net zo 

lang als zijn zwarte 

vriend. Vele malen 

koppie onder en dan 

weer boven maar het 

lukte niet om deze 

binnen te krijgen. Omdat 

het oog groter is dan zijn 

strot kan hij zich beter 

richten op sprot. 

 

 

 

Kroon op 

Dinsdag avond ging de telefoon dhr. Roel Doef aan de lijn. Bijna buiten adem gaf hij aan: er 

zwemmen drie Krooneenden bij Koppie onder achter de dijk uiteraard in het IJsselmeer. Komen deze 

watervogels hier meer voor of is het apart vroeg hij zich af. Het komt zelden voor dat ze hier 

zwemmen dus snel op de fiets er naartoe voor de foto. Gelukkig kwamen ze snel naar de kant 

zwemmen voor het plaatje. Dit soort eenden is meer te vinden op de Vinkeveense plassen, de 

Gouwzee en de oostelijke randmeren.  



 

 

 

 

Een week later streek 

er ook een 

Zwarthalszwaan neer 

die hier een paar 

dagen verbleef en later 

met het stormachtige 

weer de 

Koopmanspolder op 

zocht. Ook bij de 

Dijkgatwielen verblijft 

er een.  

 

 

 

Lente prikkels 

Je zou het niet zeggen maar 

het is lente; koud en af en 

toe hagel.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Voor de kou toe sloeg 

zag ik bij ons in de 

steeg dit stel padden 

op de trek naar de 

vijver. Goh wat een lui 

varken is het 

mannetje door zich op 

het vrouwtje er 

naartoe te laten 

brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Huismussen kregen het in de kop dus moest het gebeuren in de avonduren.  

 

 

 



 

 

Bloei 

De Sleedoorn begint al aardig in bloei te geraken.  

Heermoes, ook wel paardenstaart genoemd komt de grond uit 

 

.  

Tulpen achter Wervershoof zijn ontdaan van plastic en staan er nu mooi bij tot dat de machine ze 

kopt.   

 

 

 



 

 

Knotten  

Ook op de Suyderbraeck zijn de wilgen aangepakt door LNH. Zoals u ziet zijn er aardige dikke 

staanders van afgehaald.  

 

 

 

Douwe Greydanus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


