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Hier en daar wordt 

alweer druk gebroed 

en dat is 

slaapverwekkend 

zoals wij hier de 

Meerkoet verveeld 

zien zit te gapen.  

 

 

 

 

Bij een later bezoek was moeder van het nest en zaten er vijf prachtige pullen nog op het nest.  

 

 

 

 



 
 

Bij de volgende ronde waren er nog maar drie over, zou een Snoek, Reiger of een Kleine 

mantelmeeuw deze geslagen hebben? 

Meerkoeten zijn 

niet kieskeurig 

met het 

nestmateriaal wat 

ze aanslepen. 

Plastic, takjes, 

touwen en 

kunststof halen ze 

op als het maar 

drijft dan is het 

goed om er hun 

eieren op te 

leggen.  

 

 

Uitgelachen 

Regelmatig hoor je een lacherig geluid wat afkomstig is van de Groene Specht die zich ergens 

verborgen houdt. Zo ook op de Haling te Enkhuizen, daar hoorde ik er een die in de boom zat en mij 

zag; vandaar de uitbundige lach. Ach even een moment van rust ingelast en ja dat werd beloond. 

Plots dook een snelle vogel uit de boom over de sloot en ging in het gras op zoek naar mieren en 

vermoedelijk zaten er genoeg. Druk in de grond aan het poeren en schuin over de schouder kijkend 

naar waar ik stond, zo kon ik deze mooi fotograferen en zelfs filmen, een pracht vogel.  



 
 

Strijd 

Ook in de vogelwereld 

wordt de strijd 

aangegaan. Vooral als 

het om een territorium 

gaat kunnen de veren 

in  het rond vliegen. 

Mevrouw Koeleman 

was getuige van twee 

heren die elkaar te lijf 

gingen tot er een het 

onderspit delft en 

vertrekt met een 

beschadigd imago.  

 

 

Verborgen 

Vaak als je ergens langs de bosschages komt hoor je vogels zingen en roepen maar zien ho maar. 

Vaak vraag je dan af welke is het, tot je het geluk heb dat deze nieuwsgierig op een tak of hoger in de 

rietstengel gaat zitten. Met een beetje geduld kan het beeld in de camera gevangen worden. Achter 

bij de Koopmanspolder was een Snor actief, klauterde in een rietstengel omhoog en bracht zijn lied 

uitbundig ten gehore.  

 



 
 

Ook een Braamsluiper, 

aha wat is dat nu weer 

zult u zich afvragen 

maar echt deze vogel 

heeft zijn naam te 

danken aan zijn 

leefgebied zoals 

doornstruwelen en 

kleinschalig 

boerenland met veel 

heggen. Dus 

bramenstruiken lenen 

zich ook als geschikte 

plek om te broeden.  

 

 

Hulp vraag 

De velden waar tulpen zijn geplant 

zijn afgedekt met plastic en door de 

snelle groei bolt het op.  

 

 

 

 

 

 

 

Op andere stukken land 

zijn koolplanten 

neergezet met daar 

overheen netten. Nu 

vraagt de weidevogel 

zoals deze Scholekster 

zich af waar kan ik mijn 

voedsel vinden en kan ik 

hier wel mijn eieren 

uitbroeden. 

 



 
 

Weer een andere 

Scholekster liet zijn 

kont zakken vlak naast 

de overhead deur van 

een bedrijf die 

regelmatig open gaat 

maar raakt er aan 

gewend. Je komt ze op 

de gekste plekken 

tegen, zelfs op de 

middenstip van een 

voetbalveld in 

Hoogwoud.  

 

 

Rupsen 

Aan de Haling / Veilingweg is het Voedselbos 

gelegen waar veel soorten bomen en struiken 

zijn geplant. In de Prunus ontdekten wij 

mooie rupsen. Het bordje eronder geeft weer 

om welk soort boom het gaat waar ze zich te 

goed aan de bladeren deden. 

 

 

 

 

Vanuit het spinsel kropen de rupsen van de Bastaard satijnvlinder langs de stam naar de grond om te 

gaan verpoppen. Uiteraard worden de rupsen niet bestreden door de IVN vrijwilligers. De natuur kan 

daar dan ook zijn gang gaan.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Klein grut 

Bij Hoorn aan de dijk richting de Hulk ligt het landje van Naber. Een stukje terrein dat de KNNV afd. 

Hoorn /West-Friesland beheert. Er broeden daar veel Kokmeeuwen en Kluten. Ze hebben daar het 

schelpen-eiland in bezit genomen en een kleintje zoals deze Kleine plevier vond het te druk. Opzoek 

naar voedsel rende deze langs de slipranden waar het rustiger was.  

 

Zelfs een Steltkluut vond het een interessant gebied en liep daar door de plas te foerageren.  

 



 
 

Over een tak in Andijk scharrelde een Winterkoning opzoek naar insecten. Roodborsten zie je niet zo 

vaak maar deze had al wat insecten verzameld voor de jongen en nam nog even de tijd om te 

poseren, het lijkt wel of deze op de tenen staat.  

 

Opvallend 

In de tuin staan de blauwe druifjes 

(Muscari) in in bloei. Het is een 

dankbaar bolgewas dat het goed 

doet in de border. Als wij er eens 

goed naar kijken dan zijn het 

prachtige bolletjes.  

 

 

 

 

 

Vlak bij zat op een blad een 

Boomblauwtje te rusten na een 

regenbui toen het nog maar 

amper 11 graden was wachtend 

op het zonnetje. Af en toe vliegen 

er wel vier van deze soort door 

onze tuin.  

 

 

 

 



 
 

Kwetsbaar 

Kijkt u ook uit naar 

de Argusvlinder ? 

Deze dagvlinder 

komt voor op warme 

plaatsen, vooral een 

zanderige en stenige 

ondergrond en droge 

wegbermen. De 

vlinder vliegt over 

lage vegetatie langs 

de berm en bezoekt 

vaak de 

paardenbloem en 

scherpe 

boterbloemen als die 

daar bloeien. Ook 

willen ze vaak op de 

kale grond gaan zitten zoals op de foto.  

 

Ze zijn goed gecamoufleerd wanneer ze op gemaaid dor gras zitten met de vleugels dicht geklapt.  Ei-

afzetting gebeurt op dor gras als waardplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe Greydanus  



 
 

  


