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Voeden  

 

Bij een nestkast was het 

druk met aan- en 

afvliegende 

Pimpelmezen. Hierdoor 

zien wij dan aanvoer van 

insecten en rupsen die de 

kast in gebracht worden 

om de jongen te voeden.  

 

 

 

 

 



 
 

Argusvlinders 

Langs de weg was een strookje 

gemaaid wat zo gezegd goed is 

voor de verkeersveiligheid en 

voor de insecten blijft er dan 

nog genoeg over.  

 

 

Dat bleek ook wel langs de 

Elzenburg waar de Argusvlinder 

te vinden was.  

 

 

Maar op 31 mei was alles plots kaal gemaaid en daar gaan we weer niet een strookje laten staan, dat 

betekent: alle vlinders ook weg. Op de Rikkert zag ik hoe men er mee omgaat.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Op de dijk voorbij de Vuurtoren “De Ven” waar niet was gemaaid trof ik een stel in copulatie aan. 

Toch nog nageslacht voor deze bedreigde vlindersoort? Het HHNK wil verschralen en maar twee keer 

maaien de volgende maaibeurt is in september. Nu zullen de planten meer kans krijgen en ook de 

insecten.  

 

Onderzoek 

In de Koopmanspolder is met vijf jaar 

verlenging door de Provincie het 

onderzoek voortgezet. Er wordt nauw 

samen gewerkt met Witteveen en Bos, 

Rijkswaterstaat, het HHNK, vis onderzoek, 

WUR (Wageningen University & 

Research ) KNNV afd. Hoorn/West-

Friesland, SBB en het beheer door de 

Agrarische Natuur Vereniging. Dit jaar 

stond het waterpeil hoger om de 

paaiende vissen gelegenheid te geven 

voor ei-afzetting zodat die niet droog 

vielen. Op de foto is een studente van de 

WUR (Dian Oosterhuis) bezig. Ze doet onderzoek naar visbroed en zooplankton. Met die flesjes vangt 

je ook wel kleine visjes (1-2 cm).  



 
 

Paniek  

Tijdens mijn fietstocht over de 

Kagerdijk vlogen allerlei soorten 

vogels in paniek op en dan kijk je 

gelijk, zie je een rover? 

 

 

 

 

 

En ja hoor een imposante Zeearend liet zich net even zien. Snel een foto om er bewijs van te kunnen 

leveren. Wat een prachtige vogel is dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijzonder stel 

Bij de Vooroever achter Onderdijk 

zag ik een Grauwe gans met 

jongen zwemmen. Even daarna 

kwam er een Canadese Gans snel 

aan zwemmen die zich bij dit 

groepje voegde. U begrijpt dat dat 

dan de vader moet zijn die ook 

zeer waakzaam gedrag vertoonde. 

Als twee soorten met elkaar paren 

zullen er hybriden ontstaan, wat 

later aan het verenkleed en 

bouw te zien is.  

 

Ontevreden 

In een boom was een Grote bonte 

specht druk aan het hakken om 

daar een nest te maken. Een paar 

dagen was deze vogel druk, maar ik 

ben bang dat moeder specht het 

heeft afgekeurd omdat de jacuzzi 

en niet in paste.  

 

 

 

 

Toen ik op 8 juni er weer langs kwam was de Spreeuw druk met jongen te voeren.  

 

 

 

 



 
 

Broedgeval 

Er kwam een melding binnen van Krooneenden in de Geldersehoek dat is de werkhaven van v.h. 

WRK 3 te Andijk. Dus een kijkje genomen en inderdaad een vrouwtje Krooneend met twee pullen. 

Wij kunnen nu wel vaststellen dat deze hier ergens heeft gebroed wat volgens mij hier nog niet is 

voorgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aantasting           

Op een gekapte boom of op dood hout kunnen zich paddenstoelen ontwikkelen. In dit geval 

vertoonden zich Zadelzwammen op een restant van een beuk of iep die daar voorheen stond. De 

hoed kan wel 50 cm uit waaieren en deze paddenstoel is het gehele jaar te bewonderen.  
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