
 
 

Douwes natuurnieuws  april 2022  

Snel vogeltje 

In de struiken scharrelde heel snel een klein vogeltje. Met de verrekijker, of is het een dichtbij- 

haalder, zag ik dat deze een mooie koptekening had en kwam ik uit op een Vuurgoudhaantje.  

 

Erg bewegelijk wipte de vogel van tak naar tak, af en toe nieuwsgierig op- kijkend. Een leuk vogeltje 

vooral die streep.  



 
 

Bijzondere uil 

21 maart kwam er een telefoontje binnen; men dacht een Bosuil in de tuin te zien. Zelf dacht ik aan 

een Ransuil omdat die vaker een tuin bezoekt. Snel er op af en ja hoor goed in het zicht zat een wel 

bijzonder gekleurde uil op een tak met een prooi in zijn poot. Het bleek een Bruine Bosuil te zijn die 

niet in Nederland voorkomt in de vrije natuur.  

 

 

 

Deze soort komt voor in Zuid-Azië, 

van India en Sri Lanka oostelijk naar 

West-Indonesië en Zuid-China en 

telt 14 ondersoorten. Dus ik dacht 

aan een ontsnapt exemplaar en bij 

navraag bij Wings in Andijk 

vertelden ze dat zij ie er niet een 

kwijt waren. Maar ze wisten wel te 

vertellen dat tussen HHwaard en 

Alkmaar er een ontsnapt was uit 

een tuin en later in Obdam gezien 

was. Vermoedelijk is het dezelfde 

vogel die hier met gemak weer een 

prooi wist te vangen. Dus die redt 

het wel, maar dan wel zonder partner.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/China


 
 

Oeverzwaluwwand Twisk  

De wand is nu weer gereed voor het ontvangen van de Oeverzwaluwen uit het verre zuiden. Onze 

West-Friese vrijwilligersploeg heeft de wand op sommige plekken tot wel tot 1,50 cm moeten 

opvullen, kunt u nagaan hoe diep ze een gang graven.  

 

Ook werd het riet dat er voor groeit 

weg gemaaid en nu maar hopen dat 

het ze naar de zin is.  

De eerste Boerenzwaluwen zijn al 

op 5 april in West-Friesland 

waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 

Op zaterdag 7 mei houden wij samen met LNH van 10:00 uur een vogelkijkdag bij deze waterberging 

bij goed weer. 



 
 

Drukte  

Het waterpeil in de Koopmanspolder is volgens de planning aan het zakken. Een groepje 

Zomertalingen bezocht het gebied om te foerageren en als je dan een foto wil maken moet je snel 

zijn. Gelukkig was een mannetje bereid om zich toch nog even tijdens het opstijgen van zijn goede 

kant te laten zien.  

 

Fiets-keuring 

Bij binnenkomst in 

ons schuurtje zat er 

een Pimpelmees op 

het stuur van mijn 

fiets. Deze vogel was 

naar binnen gevlogen 

om mijn fiets te 

keuren of per 

ongeluk, 

vermoedelijk het 

laatste. Door de deur 

open te houden 

vloog hij/zij snel weer 

naar buiten.  

 



 
 

Bidden 

Vaak zie je een Torenvalk stil hangen in de lucht met snel bewegende vleugels.  

 

 

 

Steeds zakt de vogel 

een stukje lager om de 

prooi te verrassen met 

een snelle duik naar 

beneden. Plots schoot 

deze Torenvalk naar 

beneden vlak bij het 

gemaal Onderdijk. 

Even daarna kon ik 

vaststellen dat deze 

met succes de aanval 

heeft afgerond met 

een mooie muis in de 

klauw; eet smakelijk.  

 



 
 

Nieuwste creatie 

Huiszwaluwtillen; u kent ze vast wel. Een pracht plek om de Huiszwaluwen te lokken die gebruik 

kunnen maken van de nestkommen. In Andijk staat er ook een, maar de eigenaar is nogal creatief en 

bedacht om er ook de Ooievaar het naar de zin te maken. De vraag blijft wanneer gaat dat gebeuren 

en de creatie heeft vermoedelijk nog een lange weg te gaan. 

 

Planten 

In de Zuidermeerweel, dat ligt tussen de Esdoornlaan en de Kadijkweg, kan men met de fiets langs 

kan. Net over de brug aan de westkant groeit veel Groot hoefblad .  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De kleine vos was daar al te vinden toen het zonnetje er bij kwam.  

 

 

Tot op heden is het weer behoorlijk onstuimig en dat ervaren de opvarenden aan boord van de 

driemast-klipper “Grote Beer” die van Enkhuizen naar Medemblik voer met forse koude tegenwind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe Greydanus  



 
 

  


