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Bij de voorplaat: 
 
Ees Aartse 

Bij het voorjaar horen jonge dieren, bloesem en fris groen, bij de zomer de 

vele vruchten en bij het najaar paddestoelen. Paddestoelen hebben toch 

iets geheimzinnigs. Opeens zijn ze er en een dag later zijn ze weer weg. 

Over het algemeen staan paddestoelen in een kwade reuk: ze hebben geen 

kleur, komen spontaan op, hebben een wonderlijke voortplanting, 

produceren geen zaad maar sporen, stinken soms vreselijk en zijn vaak 

giftig. In een notendop waarom een paddestoel niet scoort. 

Slechts een paddestoel is bij iedereen bekend, je weet wel, die rode met 

witte stippen waarop kabouter Spillebeen zat te wippen. In verhaaltjes 

waar   paddestoelen in voorkomen wordt de Vliegenzwam, de 

paddestoel rood-met-witte-stippen, gebruikt. Dan kennen we nog 

Eekhoorntjesbrood, de eetbare champignon en misschien nog het 

elfenbankje of de Morielje (zie voorplaat) en dan houdt bij de meesten de 

kennis op. 

Binnen onze Vereniging heeft een aantal leden de paddestoel ontdekt en 

zijn daar intensief mee bezig. Onbekend maakt onbemind, wordt wel 

gezegd. Niet voor dit groepje want zij zijn laaiend enthousiast.  

In de komende afleveringen van ‘De Strandloper’ zullen over padde-

stoelen zeker verslagen of verslagjes te vinden zijn. 
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Agenda 
 

Lezingen in het Jan Verweij Natuurcentrum 

 

vrijdag 25 september:  

  
Voor de pauze een lezing over paddestoelen in onze 

omgeving door Kees Verwey. Aan de hand van beelden 

van de leukste vondsten van de laatste tijd wordt verteld 

wat er in onze omgeving wordt gedaan en bekeken. 

Na de pauze zal Jelle van Dijk een korte impressie geven 

van zijn reis naar Spanje.  

Vele vogels en andere interessante dingen heeft hij deze 

zomer op dia vastgelegd. Zijn mooiste opnamen zal hij 

graag laten zien. 

 

vrijdag 30 oktober: Vogeltrek, R. Wanders 

 

Vrijwel in elke maand is er in onze omgeving wel vo-

geltrek waar te nemen. 

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt (begin 

augustus) verlaten de Gierzwaluwen al weer ons land. 

Over zee is een gestage stroom sterns op gang gekomen. 

In de nachtelijke uren klinkt soms de roep van een 

overtrekkende Oeverloper of Tureluur.  

Toch is het najaar het trekseizoen bij uitstek.  

Door de ligging aan de NO-ZW verlopende kustlijn 

kunnen bij bepaalde weersomstandigheden duizenden 

trekvogels per dag boven Noordwijk worden waarge-

nomen.  

Onderzoek naar het hoe en waarom van de vogeltrek is al 

bijna een eeuw oud. Het ringen van vogels heeft daarbij 

vanaf het begin een grote rol gespeeld. De laatste vijftien 

jaar heeft het werken met grote kleurringen, waarbij met 

een verrekijker de code kan worden afgelezen, een 

enorme groei doorgemaakt.  

Voor die tijd kon alleen wat over de trek van een bepaalde 

vogel worden gezegd als die vogel opnieuw ergens 

gevangen of dood gevonden werd (vaak na een schot 

hagel). 

Op 30 oktober zal René Wanders een lezing over Vo-

geltrek verzorgen. De heer Wanders kan pogen op een 

lange ervaring als ringer. Zijn werkterrein ligt voorna-

melijk in de duinen van Meyendel. Volgens de oude 

tradities van de vinkers vangt hij allerlei zangvogeltjes op 

een zogenaamde vinkenbaan. Daarnaast heeft hij 

jarenlang Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen 

geringd in de grote kolonie van Meyendel. Zoals bekend 

hebben Vossen deze meeuwen uit de duinen verjaagd, 

waardoor een einde kwam aan een langlopend meeuwe-

nonderzoek. 

 

vrijdag 27 november: 

 Natuurfotografie/IJsland, H. Meeuwsen 

 
In samenwerking met Fotogroep X-65 hebben wij Han 

Meeuwsen uitgenodigd voor een bijzondere dia-avond. 

Han Meeuwsen is een topfotograaf gespecialiseerd in 

natuuropnamen. In het eerste deel van zijn voordracht zal 

hij in gaan op allerlei facetten van de natuurfotografie, 

zoals macro-opnamen van planten en insecten, 

landschapsfotografie en high-speed fotografie (bijv. bij 

vliegende vogels). Het geheel wordt ondersteund met 

eigen beeldmateriaal. 

Na de pauze neemt Han Meeuwsen ons mee naar IJsland, 

ongetwijfeld het meest ongerepte land van Europa. 

Fascinerende landschappen, een uitbundig vogelleven 

alsmede warmwaterbronnen en modderputten zijn on-

derwerpen die hierbij aan bod komen. De opnamen 

worden gepresenteerd met overvloei-projectoren. 

 

 

Excursie Oostvaardersplassen 

 

Jelle van Dijk 

Op zaterdag 7 november 1998 wordt een excursie 

georganiseerd naar dit tot ver buiten onze grenzen be-

kende natuurreservaat. 

Wij vertrekken om 08.00u vanaf het Jan Verweij Na-

tuurcentrum en hopen omstreeks 17.00u terug te zijn. 

Opgave vooraf is niet nodig. De autokosten worden met 

de chauffeur verrekend. 

Sinds de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in 1968 

heeft de laaggelegen hoek bij Lelystad zich ontwikkeld 

tot een van de belangrijkste moerasgebieden van West-

Europa.  

De planologen die de nieuwe polder moesten inrichten 

hadden hier een industrieterrein gepland.  

Voordat de draglines zo'n vijf jaar na de drooglegging in 

deze hoek aan het werk konden, had zich hier echter al 
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een bijzonder rijk vogelgebied ontwikkeld. Na nogal wat 

soebatten kreeg het gebied de bestemming na-

tuur5reservaat. 

De eerste stop na het vertrek uit Noordwijk zal na ong-

eveer drie kwartier bij Pampushaven langs de Oostvaar-

dersdijk zijn. Duizenden Kuif- en Tafeleenden zoeken 

hier de luwte van de dijken op om te kunnen slapen. In 

de avond zwermen ze uit over het Markermeer om daar 

naar Driehoeksmosseltjes te duiken.  

Tussen al die duizenden eenden zullen ongetwijfeld al 

Brilduikers, Nonnetjes en Grote Zaagbekken gevonden 

kunnen worden. Een blik in de polder is vrijwel altijd 

goed voor groepen Reeën en grote zwermen Grauwe 

Ganzen. 

Een paar kilometer verder stoppen we bij het natuur-

bouwproject langs de Oostvaardersdijk. Langs de dijk-

voet zijn ondiepe poelen gegraven, terwijl het tussenlig-

gende land als grasland wordt beheerd. Hier lopen in het 

winterhalfjaar diverse soorten ganzen en zwanen. Na 

deze plek is het niet ver meer naar het gemaal De Blocq 

van Kuffeler. Een pad leidt ons hier het reservaat De 

Lepelaarplassen in. Aan het einde van dit pad ligt een 

observatiehut, waar vooral in het voorjaar veel te zien is, 

maar waar ook in november nog allerlei soorten eenden 

gevonden kunnen worden. 

Langs de Oostvaardersdijk geldt helaas nog steeds een 

stopverbod, zodat we in één ruk doorrijden naar het begin 

van de Knardijk. 

 Hier kunnen weer allerlei soorten watervogels geobser-

veerd worden. Een hoogtepunt van de excursie vormt 

vermoedelijk de wandeling naar de nieuwe observatie-

post De Zeearend. Ook als de majestueuze Zeearend zich 

niet vertoont, is hier altijd wel iets leuks te zien. Behalve 

veel vogels zijn vanuit de hut vrijwel altijd Edelherten, 

Vossen, Heckrunderen en Konikpaarden te zien. Het 

spreekt vanzelf dat er ondertussen al heel wat roofvogels 

zijn opgemerkt. 

Afhankelijk van de nog resterende tijd zal hierna een 

keuze worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden 

zoals Houtribsluizen en Veluwemeer. 

 

 

Van de Redactie: 

 

Vogeldag ‘vasteland’  

Zuid-Holland 

Wij ontvingen van de Vogelbescherming 

Nederland een aankondiging voor  `De 

tweede Zuid-Hollandse Vogeldag.` Deze 

dag wordt gehouden op 10 oktober 1998 in 

Nieuwkoop.  

Het thema is deze keer : Vogels en beheer 

van de Nieuwkoopse Plassen. 
Programma en een routebeschrijving vind u 

achter in deze Strandloper. 

 

De vereniging op het Internet 

Sinds kort is er een experimentele Internet-

pagina van de vereniging te bewonderen op 

het Word Wide Webb. 

Hierin vindt men algemene informatie over 

de vereniging, de Agenda,  informatie over 

het Jan Verwey centrum en het vogelasiel en 

de lijst met werkgroepen en commissies. 

Verder de veldwaarnemingen van het 

afgelopen kwartaal en links naar andere 

vogel en natuur sites. 

Op en aanmerkingen zijn van harte welkom op het 

redactie adres van de Strandloper of per email naar 

erkelens@rulglf.leidenuniv.nl.  

Het adres van de Internet-homepage is 

http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl/index.html 
 

Leden die niet over een computer met  een internet 

aansluiting  beschikken kunnen o.a. terecht in de Noord-

wijkse bibliotheek. 

 

 

Stookolieslachtoffer-onderzoek: 

Van Kees Camphuysen van de Nederlandse Zeevogel-

groep ontvingen we een oproep voor medewerkers aan 

het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek. 

De tekst van de oproep vind u achter in deze strandloper. 
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Creatieve leden gezocht. 
 

U bent van de redactie gewend dat iedere Strandloper 

een andere voorpagina heeft. Jarenlang hebben Dick 

Hoek en Arnold Meijer de voorpagina's verzorgd. Daar-

na heeft de redactie deze taak overgenomen. Over deze 

taak moet men niet te licht denken. Foto's konden we 

helaas niet gebruiken omdat een foto op de voorpagina 

een vrij kostbare zaak is. Een tekening is duidelijk en 

kan zonder meer worden gebruikt. Alleen het produce-

ren van een tekening kan een tijdrovende bezigheid zijn. 

Wij doen een beroep op onze creatieve leden. Als u kunt 

tekenen of natekenen van een foto stuur dan eens wat 

tekeningen naar de redactie. Bij voldoende respons 

krijgt de Strandloper ieder kwartaal een nieuwe voorpa-

gina. 

Binnen de redactie leeft ook de gedachte, als er weinig 

tekeningen voor een voorpagina worden ingezonden, 

om een jaar lang voor de voorpagina van de Strandloper 

dezelfde tekening te gebruiken. Bij iedere nieuwe jaar-

gang komt dan ook weer een nieuwe tekening op de 

voorpagina. 

Bent u creatief help ons uit de brand. Uw tekening komt 

misschien wel een jaar lang op de Strandloper. De 

grootte van een tekening is niet belangrijk. Kleine teke-

ningen kunnen worden 'opgeblazen' en grote kunnen 

worden verkleind. Probeer het eens. 

Tekeningen graag inleveren bij de redactie, Kees Erke-

lens, Stakman Bossestraat 68, 2203-GL Noordwijk. 

 

Ook in Noordwijk broeden Zilvermeeuwen op daken 

 
 Jelle van Dijk 

Zilvermeeuwen waren in het begin van deze eeuw beslist 

niet talrijk. Pas toen de overheid beschermende 

maatregelen afgekondigde nam het aantal broedvogels 

toe en vestigde de soort zich ook als broedvogel in de 

duinen van Wassenaar (Meijendel). Tot het einde van de 

jaren twintig maakte men zich zorgen over de lage 

aantallen en het clandestiene rapen van eieren.  

Hierna nam de Zilvermeeuw flink in aantal toe wat leidde 

tot een omslag in het denken over deze soort: in plaats 

van een bedreigde soort was de Zilvermeeuw een 

bedreiging voor andere duinbewoners geworden. Door 

het rapen en schudden van de eieren probeerde men de 

grootte van de kolonie te beperken tot niet meer dan zo'n 

1000 paren. De chemische verontreiniging van het 

kustwater in de jaren zestig maakte een verdere bestrij-

ding overbodig: de stand werd gedecimeerd. Pas in 1973 

besloot men de stand verder ongemoeid te laten. Dit had 

tot gevolg dat er binnen tien jaar ruim 5000 paren in de 

Wassenaarse duinen broedden. In het begin van de jaren 

zeventig kregen de Wassenaarse Zilvermeeuwen gezel-

schap van Kleine Mantelmeeuwen. Hun aantal liep op tot 

2000 paren in het begin van de jaren tachtig. 

Vergelijkbare ontwikkelingen werden gemeld uit de 

duinen bij Zandvoort en Schoorl (daar vooral veel 

Stormmeeuwen). 

In 1976 werden in Meijendel Vossen waargenomen. 

Doordat het jachtbedrijf in die jaren nog in volle omvang 

werd uitgeoefend, kon de vossenpopulatie slechts 

langzaam toenemen. Na 1985 was er geen houden meer 

aan. Binnen vijf jaar lukte het de Vossen het broeden van 

ruim 7000 paren meeuwen volledig te verstoren. Deze 

ontwikkeling werd gesignaleerd in alle duingebieden 

tussen Den Helder en Hoek van Holland. 

De afname in de duinen ging gepaard met vestiging van 

meeuwen op daken in stedelijke omgeving. De eerste 

berichten kwamen uit het havengebied van IJmuiden, 

gevolgd door het terrein van het Reactorcentrum bij 

Petten en de binnenstad van Leiden. Vermoedelijk 

vonden aan het einde van de jaren tachtig in meer 

plaatsen broedgevallen plaats. Deze vestigingen kregen 

in sommige gevallen veel publiciteit. 

 Het Leidsch Dagblad publiceerde allerlei vreselijke 

verhalen over Zilvermeeuwen, terwijl andere Leidenaars 

juist hoog opgaven van het klagende geluid dat meeuwen 

op elk uur van de dag kunnen produceren. De klachten 

namen dusdanig toe dat de gemeente Leiden besloot tot 

systematische bestrijding van Zilvermeeuwen over te 

gaan. Om hoeveel paren Zilvermeeuwen en Kleine 

Mantelmeeuwen het in Leiden gaat is niet bekend. In 

Alkmaar kreeg men ook met broedende meeuwen op 

daken te maken. Omdat de meeuwen in Alkmaar vrijwel 

uitsluitend daken op bedrijventerreinen uitkozen, was er 

minder overlast.  

De VWG Alkmaar telde in 1994 68 nesten van de Zil-

vermeeuw, 13 nesten van de Kleine Mantelmeeuw en 

258 nesten van de Stormmeeuw (Smit et al. 1995). 

Hoewel we de aantallen van Leiden niet precies kennen 

is wel duidelijk dat het evenals in Alkmaar maar een 

fractie betreft van de aantallen die voorheen in de duinen 

broedden. 

Dat de Zilvermeeuw ook op Noordwijkse daken zou gaan 

broeden, lag gelet op het voorgaande wel in de lijn der 

verwachtingen. Zonder daadwerkelijk bepaalde daken te 
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beklimmen is het broeden moeilijk met zekerheid vast te 

stellen. Ook de Katwijkse vogelaars beseffen dat ter 

dege. In hun recente uitgave De vogels van Katwijk 

(1996) schrijven zij: "de laatste jaren wordt regelmatig op 

daken gebroed, maar het is nog onduidelijk om welke 

aantallen het gaat." Zelfs een uitspraak als die van onze 

Katwijkse vrienden, durfden wij tot voor kort niet in de 

mond te nemen. In 1997 hoorden wij voor het eerst dat er 

door enkele paren Zilvermeeuwen gebroed was op 

bepaalde daken van de Willem van den Berghstichting. 

Aantallen en precieze locaties werden echter niet 

genoemd.  

In het kader van het nieuwe SOVON-broedvogelproject 

werd aan onze vereniging gevraagd om zo nauwkeurig 

mogelijk na te gaan welke soorten in onze omgeving met 

zekerheid broeden met daarbij een vermelding van het 

aantal broedparen. Dit nieuwe onderzoek, dat in geheel 

Nederland plaats vindt, was een goede aanleiding om de 

geheimzinnigheid rond de Zilvermeeuw de wereld uit te 

helpen.Een dak waar altijd Zilvermeeuwen te zien zijn, is 

het dak van het ESTEC-complex. Vanaf het hoogste duin 

in de nabij gelegen Coepelduinen werd geprobeerd zicht 

op sommige delen van het dak te krijgen. Dit leverde 

echter niets op. Op veel daken waren wel meeuwen te 

zien, maar nesten konden niet worden waargenomen. 

Alleen meeuwen op een dak zegt helemaal niets, want 

veel volwassen meeuwen broeden niet terwijl ze toch 

veel lawaai maken. Daarom werd per brief toestemming 

gevraagd om de daken van ESTEC te mogen inspecteren. 

Het antwoord liet even op zich wachten, maar gelukkig 

kregen we nog voor het einde van het broedseizoen 

toestemming om het dak op te mogen. Op 30 juni 

vervoegden Annelies Marijnis en Jelle van Dijk zich bij 

de portier en vergezeld van twee functionarissen van 

ESTEC werd die middag een tocht over de daken 

gemaakt. De heer J. Maas wist de nesten precies te zitten. 

Hij toonde ons 12 nesten. 

 Eén nest bevatte nog eieren, op de andere nesten waren 

donsjongen te zien. Zodra een dakluik of deur geopend 

werd, brak er een hels kabaal van de oudervogels los, 

terwijl de jongen van het nest renden en een goed heen-

komen zochten achter een luchtkoker of onder een 

dakrand. Onder de alarmerende meeuwen bevond zich 

ook een paartje Kleine Mantelmeeuwen. Het is niet 

geheel uitgesloten dat één van de nesten toebehoorde aan 

dit paartje. Nestjongen van Kleine Mantels zijn 

nauwelijks te onderscheiden van jonge Zilvermeeuwen. 

Ook werd ons duidelijk dat het aantal alarmerende 

meeuwen veel groter is dan de 24 Zilvermeeuwen die hier 

daadwerkelijk tot broeden waren overgegaan. De heer 

Maas wist ons te vertellen dat er dit jaar meer meeuwen 

broeden dan ooit. In 1997 had hij 7 nesten geteld en 

volgens hem had de Zilvermeeuw voor het eerst in 1993 

op een dak van ESTEC gebroed. Zolang de nesten geen 

gevaar opleveren voor verstopping van luchtkokers en 

waterafvoeren worden ze ongemoeid gelaten. Behalve op 

het ESTEC-terrein hebben Zilvermeeuwen dit jaar ook 

met zekerheid op daken van de Willem van den 

Berghstichting gebroed. Op de hoge puntdaken van de 

Triangel werden steeds alarmerende Zilvermeeuwen 

gezien. Na vele bezoeken zag Jelle van Dijk op 4 juli een 

donsjong staan op de rand van een platje tussen twee 

puntdaken. Er werd hier door vier paren Zilvermeeuwen 

en één paar Kleine Mantelmeeuwen gealarmeerd. Enige 

dagen later ontdekte Annelies Marijnis op een gebouw 

aan de Pianolaan nog twee niet-vliegvlugge 

Zilvermeeuwen. Op de Berghstichting hebben dus mini-

maal 2 paren Zilvermeeuwen gebroed en het broeden van 

de Kleine Mantelmeeuw moet ook hier niet worden 

uitgesloten. 

Omdat ook in de kern van Noordwijk-Binnen regelmatig 

roepende Zilvermeeuwen op daken worden gesignaleerd, 

beklommen Dick Passchier en Hein Verkade begin juli 

de toren van de Grote Kerk. Met de telescoop inspecteer-

den zij vanaf de toren de daken van het Hof van Holland, 

de Kerkstraat en de Beeklaan, plaatsen waar regelmatig 

Zilvermeeuwen waren waargenomen. Hun onderzoek 

leverde niets op. 

Afsluitend kunnen we ten aanzien van de stand van de 

Zilvermeeuw in Noordwijk het volgende concluderen: de 

Zilvermeeuw broedt vanaf 1993 op het dak van ESTEC 

met in 1998 12 paren en vanaf 1997 op de Berghstichting 

met in 1998 minimaal 2 paren. Iedereen die de komende 

jaren broedende meeuwen vindt, wordt verzocht dit door 

te geven. Dit verzoek betreft niet alleen Noordwijk, maar 

ook de overige dorpen (en bedrijventerreinen!) in de 

Duin- en Bollenstreek. 
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Meerkoeten met halsringen 

 
Ees Aartse 

Verrast las ik in de Strandloper nr.2-1998 de waarne-

ming over een meerkoet met een halsring. Dat hij op de 

Westeinderplassen bij Aalsmeer geringd was, verbaasde 

me niet. Het Instituut voor Oecologisch Onderzoek is 

daar in 1964 gestart met het onderzoek naar het gedrag 

van Meerkoeten.  

Ik ben lid van de Unie van Watertoeristen en deze vere-

niging heeft in den lande een aantal eilanden en terrei-

nen in beheer waar de leden gratis mogen afmeren. Op 

de Westeinderplassen beschikt deze vereniging over het 

eiland 'De Kwakelakker' gelegen nabij Rijssenhout waar 

wij vaak naar toe gaan.  

Vooral in de jaren tachtig kwamen we heel veel Meer-

koeten met halsringen tegen. In de Uniegeus, het vereni-

gingsblad van de Unie van Watertoeristen, van oktober 

1988 nr.281 heb ik voor de leden een artikel geschreven 

over het waarom van halsringen bij Meerkoeten. De 

meeste schippers op het Unieterrein wisten wel dat er 

een onderzoek gaande was, maar daarmee hield de 

kennis wel op. Regelmatig deed iemand in een bootje 

het eiland aan om de halsringen af te lezen. 

Ik volg nu zoveel mogelijk het artikel dat ik indertijd 

heb geschreven.  

 

MEERKOETEN MET HALSRINGEN BIJ DE KWAKELAKKER. 
(Uit de Uniegeus oktober 1988 nr.281) 

 

Bezoekers van het Unieterrein De Kwakelakker op de 

Westeinderplas zagen van de zomer (1988) dagelijks 

meerkoeten, al dan niet vergezeld van een partner met 

jongen, rondzwemmen met een halsring. Deze ringen 

zwart van kleur waren voorzien van witte, makkelijk 

afleesbare codes. 

Nu had ik in voorgaande jaren ook al geringde meerkoten 

gezien, maar ik wist eigenlijk niet goed waar je die gege-

vens op de halsringen moest kwijt kon. Een kennis 

adviseerde me deze gegevens op te sturen naar het Vo-

geltrekstation Arnhem. Was het geen onderzoek van dit 

instituut dan zouden ze daar ongetwijfeld weten wie met 

een onderzoek bezig was. 

Zo gezegd, zo gedaan. Op mijn brief werd zeer snel 

gereageerd. Twee dagen later werd ik telefonisch bena-

derd. Ik werd bedankt voor de toegezonden gegevens en 

toezending van meer gegevens zou bijzonder op prijs 

worden gesteld. Ik had gevraagd wat voor een onderzoek 

dit was omdat in de mij bekende vogeltijdschriften 

daarover niets te vinden was. Mij werd medegedeeld dat 

ik hierover nadere informatie zou krijgen. Veertien dagen 

later werd ik door de begeleider van dit onderzoek, de 

heer Perdeck, opgebeld en hij deelde telefonisch al wat 

gegevens mede over dit onderzoek. Literatuur hierover 

zou hij zo spoedig mogelijk toezenden. Twee dagen later 

lag een pak informatie in de bus. De heer Perdeck deelde 

tevens mede dat er zijnerzijds geen bezwaren waren dat 

deze gegevens gebruikt werden voor een artikel in de 

Uniegeus. 

Uit de toegezonden informatie bleek dat het onderzoek 

naar het gedrag van de meerkoeten door het Instituut voor 

Oecologisch Onderzoek gestart werd in 1964.  

Dit Instituut is ondergebracht bij het Vogeltrekstation 

Arnhem. 

De Meerkoet is een algemene broedvogel van vaarten en 

plassen en is niet erg schuw. De nesten zijn gemakkelijk 

te vinden. Op de Westeinderplassen is plaatselijk een 

hoge broeddichtheid zodat er veel paren op een 

betrekkelijk klein gebied aanwezig zijn.  

Al deze faktoren speelden mee om het gedrag van de 

Meerkoet tot een studieproject te maken. 

Hoe onderzoek je nu het gedrag van Meerkoeten? Om ze 

individueel herkenbaar te maken moet men de vogels 

voorzien van een ring. In de loop der jaren werd een groot 

aantal Meerkoeten voorzien van een halsring. Het 

voordeel van deze grote ringen is dat met een verrekijker 

of een telescoop de ringen goed zijn af te lezen. Je hoeft 

de vogels niet iedere keer te vangen om achter de 

gegevens te komen. 

 

Zo'n geringde Meerkoet kun je in de loop der jaren 

volgen door regelmatig het gebied waar de koet geringd 

is te bezoeken. Op die manier krijg je informatie hoe oud 

een Meerkoet wordt en over de leeftijdsopbouw van de 

Meerkoeten in een bepaald gebied. Je krijgt ook 

gegevens of de Meerkoet trouw is aan het broedgebied en 

als hij wegtrekt is dat dan ver of blijft hij in de buurt van 

zijn broedplaats.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste Meerkoeten 

ook 's winters in hun territorium blijven of in de naaste 

omgeving. Ze trekken nauwelijks weg hoewel er ook wel 

ringgegevens zijn van Meerkoeten die soms zeer ver van 

de broedplaats zijn waargenomen. 

 Deze plaatstrouw heeft tot gevolg dat in strenge winters 

met vorst en sneeuw veel Meerkoeten doodgaan door 

voedselgebrek.  

De grote groepen Meerkoeten die men 's winters op het 

IJsselmeer ziet of in weilanden (Polder Hogeweg) zijn 

grotendeels afkomstig uit noordelijke streken. Daarom is 

het Instituut voor Oecologisch Onderzoek zeer gein-

teresseerd in ringmeldingen buiten de Westeinderplas-

sen. 

Men vermoedde wel dat de Meerkoeten niet of niet ver 

weg trokken, maar door het jarenlang verzamelen van 

ringgegevens werd een vermoeden zekerheid.  

U ziet dat een ring een schat aan gegevens kan opleveren. 

De Meerkoeten hebben nauwelijks last van de halsring. 

In het begin bleef de snavel wel eens achter de ring 

vastzitten. 

 Dit gebeurde vooral bij het verzorgen van de hals- en 

borstveren. Binnen betrekkelijk korte tijd blijken de 
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koeten aan de ring te zijn gewend en komt het vastzitten 

van de snavel niet meer voor. Bij het voedsel zoeken 

hebben ze totaal geen last van de ring.  

Het hebben van een ring heeft ook geen invloed op het 

territoriaal gedrag. 

In de winter van 1987 bleek er sprake te zijn van ijsaf-

zetting op de halsring. Er kwam soms zoveel ijs op de 

ring te zitten dat de Meerkoeten moeite hadden hun kop 

omhoog te houden.  

Terecht kwamen er toen veel klachten van burgers. 

Meerkoeten met dergelijke ijskragen werden gevangen 

om het ijs te verwijderen. Soms werd de gehele ring 

verwijderd. Er zijn nu ringen ontworpen die niet of 

minder gevoelig zijn voor ijsafzetting. 

Uit het onderzoek is intussen gebleken dat bij de oude 

mannetjes (mannetjes die tenminste eenmaal gebroed 

hebben) de witte bles boven de snavel in het voorjaar 

eerder begint te groeien dan bij jonge mannetjes.  

Het groter worden van deze bles wordt veroorzaakt door 

hormonen en bevorderen ook het territoriale gedrag.  

Het territorium wordt in februari/maart gevestigd. De 

oude mannetjes nemen dankzij deze voorsprong de beste 

broedplaatsen in gebruik. Dit territorium verdedigen ze 

zeer agressief tegenover soortgenoten. 

Voor de jonge mannetjes, die een later territoriumgedrag 

vertonen, blijven de minder goede broedterritoria over 

met alle gevaren vandien, zoals minder dekking 

waardoor nesten gevaar lopen te worden verstoord of 

door andere dieren leeggeroofd. 

Als een goed territorium door bijvoorbeeld sterfte van het 

oude mannetje vrijkomt, wordt dit territorium ingenomen 

door een agressief jong mannetje. Een groot deel van de 

jonge mannetjes komt echter niet aan broeden toe en blijft 

dat jaar vrijgezel.  

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de territoria van de 

oudere mannetjes groter is dan die van de jonge 

mannetjes. 

De vrouwtjes, zowel jong als oud, staan helemaal on-

deraan in de rangorde en spelen bij het vestigen van een 

territorium geen enkele rol. 

 Samen met het mannetje verdedigt zij wel het territori-

um.  

Verder is gebleken dat de datum waarop de eieren wor-

den gelegd bij een goed territorium vroeger ligt dan bij 

een slecht territorium. De leeftijd van het vrouwtje speelt 

hierbij geen rol. 

De overlevingskansen van een vroeg legsel zijn groter 

dan van een laat legsel.  

Uit het onderzoek is ook te voorschijn gekomen dat het 

jonge mannetje grotendeels het broeden voor zijn reke-

ning neemt. Het voeren wordt echter weer grotendeels 

door het vrouwtje gedaan.  

Oudere paren verdelen het broeden en het voeren en zijn 

beide daarmee ongeveer evenveel tijd kwijt. 

De Meerkoeten zijn ook langdurig geobserveerd in wat 

ze de hele dag doen: hoeveel tijd brengen ze op het nest 

door, hoeveel tijd wordt besteed aan voedsel zoeken, aan 

verdediging van het territorium en aan het poetsen van de 

veren enz.  

In de periode van het voedsel-zoeken is nagegaan wat de 

Meerkoeten zoal eten, hoeveel keren ze duiken, hoe lang 

ze onder water blijven en wat ze naar boven halen. Met 

deze gegevens kan men dan weer uitrekenen het aantal 

calorieën dat een Meerkoet dagelijks nodig heeft. Alles 

wat een Meerkoet doet, kost energie. Wat blijkt nu? Hoe 

meer men van de Meerkoet weet, hoe meer vragen er 

worden opgeroepen, maar ook hoe meer voorspelbaar het 

gedrag van de Meerkoet wordt. 

Dit zijn zo een aantal aardige dingen die uit het onder-

zoek naar voren zijn gekomen.  

U kunt zich natuurlijk afvragen wat het praktisch nut is 

van dit onderzoek. Dat is natuurlijk moeilijk te bepalen. 

Maar is dat niet met veel wetenschappelijk onderzoek het 

geval?  

Over het nut van het ruimteonderzoek, de ruimtevaart, de 

sterrenkunde, vogeltrek enz. zal verschillend worden 

gedacht. De mens is echter van nature nieuwsgierig en 

zal zijn nieuwsgierigheid willen bevredigen. Het is het 

vergaren van kennis en het doorgeven van deze kennis 

zodat andere onderzoekers daarvan, misschien in een 

andere context, gebruik kunnen maken. De mens blijft 

daardoor alert. 

Mocht door de één of andere oorzaak iets met de stand 

van de Meerkoeten gebeuren, zou aan de hand van dit 

onderzoek bepaalde maatregelen genomen kunnen 

worden. Een tijdrovend vooronderzoek hoeft dan niet 

meer verricht te worden. 

De uitkomsten van het meerkoetenonderzoek zouden ook 

in relatie gebracht kunnen worden met andere oeco-

logische onderzoeken van (water)vogels.  

Het is dan denkbaar dat eventuele beheersmaatregelen in 

een betrekkelijk korte tijd genomen kunnen worden. 

 

Tot zover De Uniegeus van oktober 1988 nr.281. 
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In en rond de Kwakelakker heb ik in de jaar 1988 en 1989 de volgende ringen genoteerd: 
 

Halsring Geringd op Laatste dag gezien       Verstreken tijd 

    
+1       01-04-1987  25-08-1989  877 dagen 

&O       21-03-1988  21-05-1989  427 dagen 

/A       09-06-1987  20-08-1989  803 dagen 

YU       17-06-1985  21-05-1989  1434 dagen 

//D      03-10-1988  25-08-1989  327 dagen 

/R       29-08-1988  25-08-1989  361 dagen 

4C       20-05-1986  22-08-1989  dood!   1190 dagen 

IA       09-06-1987  21-05-1989  712 dagen 

IR       29-08-1988  21-05-1989  266 dagen 

Y)       20-07-1989  02-08-1989  13 dagen 

T)       17-07-1989  20-08-1989  34 dagen 

ZJ       28-05-1981  25-08-1989  3011 dagen!   ruim 8 jaar !!  

 

 
Eind jaren tachtig kwamen op de Westeinderplassen 

meer Meerkoeten met dan zonder halsringen voor. Door 

zo'n overvloed aan ringen is de aardigheid van noteren 

al gauw over. 

In de jaren negentig werd het aantal Meerkoeten met 

halsringen jaarlijks minder. Was het onderzoek gestopt 

of moest men het doen met een kleiner budget? 

Ik kom nog regelmatig op de Westeinderplassen en 

Meerkoeten met een halsring zie je nog maar zelden. 

Vaak zijn de ringen niet meer af te lezen omdat ze door 

het vele jaren gebruik zijn afgesleten. Nu wordt het 

weer aantrekkelijk de gegevens te noteren en door te 

sturen naar het Vogeltrekstation Arnhem te Heteren. 

 

In Noordwijk en omgeving heb ik, ondanks het vele 

speurwerk vooral in de wintermaanden, nimmer een 

Meerkoet met halsring gezien. Ab Steenvoorden heeft 

Meerkoet EM op 26 december 1997 gezien in de Leidse 

Vaart. Een leuke waarneming. Helaas komt hij niet voor 

in mijn rijtje van de Meerkoeten in en rond de Kwake-

lakker 

 
 

 

 

 

 

In geen dorp….. 
 

W. Andelaar 

Boven het dorp is het vaak te horen; een schril geluid met 

veel ee`s en ii`s. Zo registreren althans onze oren het 

geluid dat boven ons, in de lucht, klinkt. Hetzelfde geluid 

is dikwijls op het strand te horen. Dat maakt het wat 

gemakkelijker om vast te stellen om welke vogel het gaat. 

Het zijn Visdiefjes die, vaak met z`n tweeën, vanaf zee 

het binnenland invliegen. Of terugkomen van hun tocht, 

op weg terug naar zee. Veelal is te zien dat de vogels op 

de heenweg een visje in de snavel hebben. Dat betekent 

dat ze op weg zijn van hun voedselgebied, de zee, naar 

de plaats waar zij broeden. Dat kan zijn de Put van 

Menten, nabij Warmond, of naar een eilandje in de 

Kagerplassen. Dat wil zeggen dat zij voor dat visje 

tweemaal de afstand van de kust naar hun nest moeten 

afleggen. Toch is het niet zo dat Visdiefjes alleen op zee 

foerageren. De beestjes zijn vaak hangend boven een 

slootje te zien. Langs de A 44 bijvoorbeeld, op weg naar 

Amsterdam, zie ik er dikwijls een direkt naast de weg. Je 

vraagt je dan ook af: waarom vissen ze niet gewoon in de 

omgeving van de Kaag en voeren met deze vangst hun 
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jongen? Mogelijk betekent een visje uit de zoute water 

een snoepje voor de jonge Visdieven. Of is een menu van 

alleen zoetwatervis te eenzijdig.  

 
Nu we het toch even over Visdiefjes langs de grote weg 

hebben, midden in Amsterdam, ook aan de A 44, was 

jarenlang een kolonie gevestigd. Samen met Kokmeeu-

wen bezetten zij een stuk grond tussen twee wegen. Van 

het langsrazende verkeer trokken zij zich weinig aan, zij 

het dat er wel eens een exemplaar sneuvelde. Een ont-

moeting met een auto overleefde zo`n vogel meestal niet. 

Bij de aanleg van de Schiphollijn heeft het bewuste stuk 

grond een andere bestemming gekregen. De Visdieven 

zijn daarbij verdwenen. Als ik het goed heb heeft 

Rijkswaterstaat nog wel een ander terreintje voor het 

broeden geschikt gemaakt. Direkt in de buurt van de oude 

broedplaats. Of dat echter ook door de vogels is bezet 

weet ik niet. 

 

Schrijvend over sterns, het Visdiefje is een van de sterns, 

moet ik denken aan die keer dat we in het hoge noorden 

waren. We maakten met een klein groepje een trektocht 

naar de kop van Noorwegen en kwamen uiteindelijk aan 

de Varangerfjord terecht. Daar brachten we een dag door 

op een klein eiland dat letterlijk `barstte` van de vogels. 

Je kon geen stap verzetten of er vloog wel een broedende 

vogel van het nest. Er was daar ook een kolonie sterns 

aanwezig, in dit geval van de Noorse Stern. Op wat kleine 

verschillen na, de snavel mist bijvoorbeeld de zwarte 

punt, lijkt deze erg veel op het Visdiefje. Min of meer per 

ongeluk kwamen we in de kolonie van de Noorse Sterns 

terecht, en dat hebben we geweten. Als Stuka`s vielen de 

vogels uit de lucht met maar een doel: onze hoofden. Die 

moest je dan ook echt beschermen met een stevig 

hoofddeksel. Een stok, of je statief boven je hoofd 

houden wilde ook wel helpen. 

 

Terug naar de Visdiefjes voor onze kust. Daar kunnen we 

de hele zomer van genieten. Weer of geen weer, ze zijn 

vrijwel steeds vanaf het strand te zien tot op een warme 

stranddag toe. Nog aardiger is het om ze op zee te 

bekijken. Bijvoorbeeld door een tochtje met Jo van de 

Lippe in zijn boot te maken. Ben je zelf in het bezit van 

iets dat kan varen is dat nog mooier. Dan kan het je 

overkomen dat zo`n stern vlak naast je bootje het water 

in duikt en er met een gevangen visje weer uit spettert. 

Een dergelijke belevenis, met de sky-line van Noordwijk 

in zicht doet je wat. Zo`n belevenis kan je aan de balk 

schrijven. 

   

 

Veel Oranje Luzernevlinders in augustus 1998 
 

Jelle van Dijk 

In de tweede helft van juli trokken Coby en ik langs de 

kust van de Golf van Biskaje.  

In het groene Spanje is het in de zomer goed toeven: 

gematigde temperaturen en af en toe een wolkenveld 

waaruit wel eens een bui kan vallen. Behalve naar vogels 

en planten kijken wij de laatste jaren ook naar vlinders.  

Toen wij bij de Picos de Europa waren aangekomen, 

stuurde ik een kaart naar een kennis die in vlinders is 

geïnteresseerd met de mededeling: "weinig vlinders hier, 

behalve veel Oranje Luzernevlinders."  

Dit bericht had ik ook aan het einde van onze reis kunnen 

versturen, want in geheel NW-Spanje en Noord-Portugal 

wemelde het van de Oranje Luzernevlinders. 

Na thuiskomst bezocht ik voor een planteninventarisatie 

op 7 augustus het bedrijventerrein 's-Gravendijck, gele-

gen tussen de Berghstichting en De Krom.  

Tot mijn niet geringe verbazing telde ik hier in korte tijd 

12 Oranje Luzernevlinders.  

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en de volgende dag 

spoedde ik mij naar het industrieterrein Gravendam, 

gelegen achter de benzinepomp aan de 's-Gravendamse-

weg in Noordwijkerhout. Op dit veel kleinere terrein 

fladderden zowaar 22 ex rond! Meteen werd koers gezet 

naar andere braakliggende terreinen.  

Het bouwterrein Hoogh-Teylingen bij Voorhout was 

goed voor 6 ex en het industrieterrein Sassenheim-Zuid, 

gelegen tussen de Oosthoutlaan en Akzo-Nobel leverde 

na enig speurwerk 3 ex op. Het braakliggende stuk grond 

bij de Kwekerij, eveneens aan de Oosthoutlaan in 

Voorhout gelegen, liet 2 ex van deze fraaie vlinders zien. 

Op 13 augustus werd het terrein 's-Gravendijck door Els 

en Fons Schlatmann bezocht. Zij liepen het gehele terrein 

af en ondanks de ongunstige omstandigheden (krachtige 
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wind) telden zij 17 ex. Na enkele dagen met meer 

bewolking konden op 16 augustus drie nieuwe locaties 

aan de lijst worden toegevoegd.  

Op het zanddepot tussen de jeugdgevangenis Sassenheim 

en de Klinkenbergerplas dartelde één ex rond. Rien en 

Robbert Sluys vonden op dezelfde middag 2 ex op het 

braakliggende landje in de hoek Duin-

weg/Northgodreef/duinen en Johan Goudswaard trof één 

ex aan op het bouwterrein in de Polder Broek en 

Simontjes in Oegstgeest. 

Dat de stroom Oranje Luzernevlinders naar ons land 

zeker nog niet tot stilstand is gekomen, bleek uit de 

resultaten die op 17 augustus werden geboekt. Op het 

bouwterrein  

De Zanderij in Katwijk werden 36 ex geteld. Het terrein 

's-Gravendijck werd gedurende anderhalf uur in stroken 

afgelopen, wat een totaal van liefst 84 ex opleverde. 

Gravendam in Noordwijkerhout was op 17 augustus goed 

voor 32 ex.  

Tenslotte werd op deze dag nog één ex gevonden op een 

klein bouwterreintje in de Poelpolder bij Lisse. Op deze 

dag nam Agaat Mesman ook een Oranje Luzerne waar in 

haar tuin aan de Lisserdijk in Lisserbroek. Het grootste 

braakliggende industrieterrein van de regio, het terrein 

van Flora Rijnsburg, werd op 19 augustus afgelopen.  

Dit leverde slechts 5 ex op. Op 19 augustus werd ook het 

tot nu toe enige exemplaar in de duinen opgemerkt 

(Guytedel in de Coepelduinen). 

Dat deze invasie niet tot de Bollenstreek beperkt is 

gebleven, bleek uit een waarneming van Jo Rampen en 

René van Rossum die op 7 augustus bij de bekende 

vogelplas Starrevaart (omgeving Leidschendam) 3 

Oranje Luzernevlinders zag. 

Een telefoontje met Kars Veling van de Vlinderstichting 

in Wageningen maakte duidelijk dat er sinds enkele 

weken regelmatig meldingen van deze zuidelijke soort 

binnen komen. Aantallen zoals hierboven vermeld, 

waren echter nog niet door de Vlinderstichting ontvang-

en.  

De Oranje Luzernevlinder Colias crocea hoort thuis in 

zuidelijke streken. De noordgrens van het gebied waar 

deze vlinder thuishoort, waar dus ook altijd overwinte-

ring en voortplanting wordt waargenomen, loopt van 

Zuid-Portugal via Noord-Afrika naar Turkije.  

De soort overwintert daar als zeer langzaam doorgroei-

ende rups. Alleen in zeer zachte winters kan deze soort 

daarom ook wel eens overwinteren ten noorden van de 

hiervoor aangegeven grens.  

In gunstige jaren, vermoedelijk staat dat in verband met 

de regenval in Afrika, trekken miljoenen vlinders 

noordwaarts. Tijdens de reis zoekt deze soort terreinen 

met veel klaversoorten, waar meteen pogingen tot 

voortplanting worden ondernomen.  

Terreinen met een lage begroeiing en veel open plekken 

hebben de voorkeur. Deze mededeling in de vlinderatlas 

van Bink (1992) komt goed overeen met onze bevin-

dingen. Op de bedrijventerreinen 's-Gravendijck en 

Gravendam waren de meeste vlinders te vinden op de 

stukken waar open grond afgewisseld wordt met grote 

plakkaten Rode klaver, Witte klaver en Bastaardklaver. 

Kopulerende vlinders werden hier ook waargenomen. Dit 

was ook het geval in De Zanderij bij Katwijk.  

Het eerste bezoek op 13 augustus waarbij alleen het 

zuidelijk deel met hoge, dichte vegetatie werd bezocht, 

leverde niets op. Bij het tweede bezoek, goed voor 36 ex, 

werden uitsluitend de laagbegroeide, klaverrijke delen 

afgelopen.  

Het uitgestrekte terrein van Flora Rijnsburg heeft wel 

veel open plekken, maar er groeit (nog) vrijwel geen 

klaver; slechts één pol Bastaardklaver werd hier aang-

etroffen te midden van een zee van kamilles, ganzevoeten 

en meldes. Niet zo vreemd dus dat hier slechts 5 ex 

werden gezien. 

Het is niet geheel duidelijk of 'onze' vlinders rechtstreeks 

uit Noord-Afrika en Spanje zijn komen aanwaaien. Kars 

Veling van de Vlinderstichting (mond. meded.) 

veronderstelde dat onze augustusvlinders de 

nakomelingen zijn van vlinders die enkele maanden 

eerder al West-Europa bereikten. Omdat zoiets als ring-

onderzoek voor vlinders niet bestaat, blijft het enigszins 

gissen. Feit is wel dat met een sterke zuidelijke stroming 

vlinders in enkele weken grote afstanden kunnen afleg-

gen. 

Lempke, de grote deskundige op het gebied van trek-

vlinders, beschrijft een waarneming van ene Marten uit 

1956 (Lempke 1972). Deze Marten was op vakantie in 

Cantabrië (Golf van Biskaje) en nam massale trek van 

Oranje Luzernevlinders in noordelijke richting waar. Op 

verschillende punten langs de kust schatte hij gedurende 

negen dagen het aantal vlinders dat noordwaarts vloog. 

Hij kwam tot een totaal van 37 miljoen!  

Dat 1956 in ons land geen topjaar werd (slechts 45 ex 

totaal) is vermoedelijk toe te schrijven aan ongunstige 

weersomstandigheden ten noorden van Spanje in dat jaar. 

In de vlinderatlas van Bink (1992) heeft Lempke een lijst 

van trekvlinderswaarnemingen gepubliceerd die loopt 
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van 1947 t/m 1987.  

Er blijken in die periode maar drie jaren te zijn geweest 

met meer dan 1000 waarnemingen. Dertien jaren haalden 

de tien waarnemingen niet en in twaalf jaren werden 

tussen de 10 en 100 ex geregistreerd. Dat 1998 zich onder 

de topjaren zal scharen lijkt zeer waarschijnlijk. 

Als u dit stukje onder ogen krijgt is de kans om nog een 

Oranje luzernevlinder te zien rondfladderen niet zo groot 

meer. Bij deze trekvlinder wordt in de nazomer namelijk 

ook terugtrek in zuidelijke richting waargenomen.  

Zelf was ik daar getuige van in 1967 toen ik vanuit 

Ermelo regelmatig de Knardijk (Zuidelijk-Flevoland was 

toen nog niet aangelegd) bezocht. In september en 

oktober 1967 vlogen langs deze beroemde dijk soms 

tientallen exemplaren per dag in de richting van Harder-

wijk. Lempke ontving in dat jaar 3083 waarnemingen! 

Dat het jaar 1998 dit recordjaar zal overtreffen is zeer 

waarschijnlijk nu alleen al uit onze omgeving zo'n 175 ex 

zijn geteld. 

Mocht u deze zomer ook Oranje Luzernevlinders hebben 

gezien, geef dit dan (met al uw andere vlinderwaar-

nemingen!) door met vermelding van datum, plaats en 

aantal aan Fons en Els Schlatmann, Juffermansstraat 29, 

2341 JJ Oegstgeest.  

Deze soort is bijzonder gemakkelijk te herkennen: een 

vrij kleine, helder oranje vlinder met een zwarte 

vleugelrand. In rust vouwt deze soort de vleugels altijd 

samen.  

De fraaie oranje kleur is dan niet meer te zien! Een enkele 

keer mist het vrouwtje de oranje kleur op de bovenzijde 

en lijkt dan sterk op andere soorten luzernevlinders. Deze 

vorm, de vorm helice, werd tot nu toe viermaal op het 

terrein 's-Gravendijck gezien (en door Rien Sluys 

gevangen voor determinatie). Aanvullende 

waarnemingen zullen in een volgende Strandloper gepu-

bliceerd worden. 
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Lammergier (Gypaetus barbatus) in Noordwijk 

 
Ab Steenvoorden 

Dinsdag 12 mei werd Den Haag opgeschrikt door een 

grote roofvogel, een onvolwassen Lammergier. 

Vrijwel direkt na de ontdekking werd de dierenambu-

lance en de Haagse brandweer ingezet om de Lammer-

gier te vangen. Onder grote belangstelling van het pu-

bliek en de media werd de vogel achtervolgd door een 

ambulance en een tweetal brandweerwagens. Na ver-

schillende mislukte pogingen om de Lammergier te 

vangen verdween de vogel omstreeks 18.00 uur in zui-

delijke richting. Men ging er vanuit dat de vogel ontsnapt 

was vanuit een Vogelpark of Dierentuin. 

Diezelfde avond werd de vogel landelijk nieuws doordat 

filmbeelden in verschillende journaals uitgezonden 

werden. 

 De volgende dag dook de vogel in de omgeving van 

Zoetermeer op en ook daar werd er geprobeerd om de 

vogel te vangen. Medewerkers van de dierenambulance 

Zoetermeer probeerde de Lammergier te lokken met 

ééndagskuikens, geïnjecteerd met een spierverslapper. 

Ook daar kon de vogel niet gevangen worden.  

Waarschijnlijk waren er twee Lammergieren in Neder-

land aanwezig, want terwijl iedereen in Zoetermeer op 

zoek was naar "hun" vogel dook er in het duingebied 

tussen Noordwijk en Katwijk ook een Lammergier op. 

Navraag heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er inder-

daad een tweetal Lammergieren in Nederland zijn waar-

genomen. Eén exemplaar werd van 12 tot 19 mei waar-

genomen langs de Hollandse kust tussen Scheveningen 

en Texel en een ander exemplaar werd waargenomen 

tussen 14 en 18 mei op verschillende locaties in Zuid-

Holland. 
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Woensdag 13 mei, er stond een zwakke oostenwind en 

ging ik omstreeks het middaguur richting de 

Coepelduinen om te kijken of er soms nog roofvogels 

over kwamen. Na een vrij rustig uurtje met een paar 

Buizerds, een Bruine Kiekendief, een tweetal 

Boomvalken en een Sperwer werd omstreeks 13.15 uur 

mijn aandacht getrokken door de vele meeuwen die 

ineens vanaf het dak van de ESTEC richting Katwijk het 

duin invlogen. Groot was toen ook mijn verbazing toen 

ik plots een enorme roofvogel laag over het duin aan zag 

komen, achtervolgt door vele meeuwen en kraaiachtigen. 

De vogel was zo groot dat de Zwarte Kraaien wel spreeu-

wen leken.  

Vrijwel direkt kon ik de vogel als Lammergier determi-

neren omdat hij begon te cirkelen boven het duin en de 

wigvormige staart goed te zien was.  

 

Na de vogel circa 10 minuten gezien te hebben verdween 

hij in zuidelijke richting achter een hoog duin (ongeveer 

bij het Guytendal). Ik besloot om toen maar zoveel 

mogelijk vogelaars te bellen in de hoop dat de vogel zich 

nogmaals zou laten zien. Helaas was het een 

doordeweekse dag en vrijwel iedereen was onbereikbaar, 

alleen Hein Verkade was net thuis genietend van z'n 

middagpauze.    

Hein besloot om onmiddellijk richting de Coepelduinen 

te komen. Met z'n tweeën zijn we toen wat verder het 

duin ingelopen en na enige minuten zoeken kwam de 

Lammergier omhoog vanuit het duin.  

Ook nu werd de vogel weer aangevallen door verschil-

lende Zwarte Kraaien. De vogel liet zich mooi bekijken 

en begon al cirkelend steeds hoger en in oostelijke 

richting te vliegen, draaide zo'n beetje boven de Polder 

Hoogeweg en kwam weer terug richting het duin. Op-

nieuw begon de gier boven het duin hoogte te winnen en 

trachtte in oostelijke richting tegen de wind in weg te 

vliegen. In de buurt van landgoed Offem daalde de vogel 

en ging zitten (later hoorde we dat hij op een perceel 

bollenland zat langs de Herenweg). Opgepest door een 

grote groep Kauwen uit Offem kwam hij weer richting de 

Coepelduinen. Hier draaide hij nog enkele rondjes boven 

het duin en de v.d. Berghstichting en verdween langzaam 

maar zeker in zuidelijke richting. Hein en ik hebben de 

vogel zo'n drie kwartier goed tot redelijk goed kunnen 

bekijken. 

 

Determinatie   

Allereerst viel het zeer grote formaat op, Lammergieren 

hebben een spanwijdte van zo'n 270 centimeter. 

Brede, gevingerde vleugels, vlekkerig donkerbruin met 

een dunne lichte baan bovenop de beide vleugels. 

Opvallend waren een tweetal lichte vlekken op de hand-

pennen en de armpennen van één van de vleugels en op 

een aantal staartpennen. 

Bij de vogel waren de vijfde, zesde en zevende handpen, 

de vierde, vijfde en zesde armpen en drie staartpennen 

gebleekt.  

De smalle kop was geheel zwart, hetgeen doorliep tot op 

de borst. Door de telescoop waren aan beide zijden van 

de snavel korte baardveren te zien. 

De borst en buik waren vuilwit tot gelig (vlekkerig), 

duidelijk lichter dan de donkere, bruine ondervleugels. 

Opvallend aan de vogel was de lange, brede donker-

kleurige ruitvormige staart.  

Bovenstaande determinatie maakt duidelijk dat het om 

een onvolwassen vogel gaat, want adulte vogels hebben 

een witte kop met een zwarte oogvlek en een vrij duide-

lijke afhangende zwarte veren aan beide zijden van de 

snavel. 

 

Verspreiding in Europa 

De Lammergier is zo'n beetje de zeldzaamste van de vier 

in Europa voorkomende gierensoorten. De grootste 

aantallen komen voor in de Pyreneeën, enkele tientallen 

broedparen en een redelijk aantal nog niet geslachtsrijpe 

vogels. Verder zijn er nog paartjes te vinden in Grieken-

land, op Corsica en in de hoge berggebieden van enkele 

Balkanlanden. 

In Oostenrijk en Zwitserland is de soort zo'n honderd jaar 

geleden door bejaging en vergiftiging uitgeroeid. Vanaf 

1986/1987 probeert men met behulp van fokprogramma's 

weer gezonde populaties op te bouwen in Zwitserland, 

Oostenrijk, Frankrijk en Italië. In Haute-Savoie in de 

Franse Alpen werden tot en met 1997 zo'n 60 vogels 

uitgezet. In datzelfde jaar werden daar de eerste jongen 

in het wild geboren en begint men voorzichtig van een 

succes te spreken. 

 

Waar kwam de "Noordwijkse" vogel vandaan? 

Zoals als eerder vermeld had de vogel een tweetal op-

vallend witte vlekken op de bovenzijde van één van beide 

vleugels en een witte vlek op de staart. Nu is gebleken 

dat bij de projectvogels voordat ze in het wild worden 

uitgezet naast een pootring ook een aantal veren in de 

vleugels en/of de staart gebleekt worden om de vogels in 

het veld individueel te kunnen herkennen. De in onze 

omgeving waargenomen Lammergier bleek een 

onvolwassen vogel te zijn, met de naam Gelas en af-

komstig vanuit Frankrijk. De vogel is in 1997 uitgezet in 

Mercantour, Alpes-Maritimes een herintroductie project 

in de Frans Alpen.        
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Overzicht van het verblijf in Noordwijk en omgeving 

Woensdag 13 mei 

12.30 uur overvliegend Uitwatering in Katwijk  richting 

noord 

13.15 uur  cirkelend boven de Coepelduinen 

14.15 uur wegvliegend over de Coepelduinen in zuide-

lijke richting 

16.00 uur overvliegend Langevelderslag richting noord 

Donderdag 14 mei 

06.15 uur rustend op een duintop in de AWD nabij de 

Halfwegse-slag 

later deze ochtend ook nog waargenomen op het dicht-

geschoven Van Limburg Stirum kanaal 

11.30 uur wegvliegend in noordelijke richting 

 

De Lammergier werd in de week na 14 mei nog op 

verschillende plaatsen in de Noord-Hollandse duinstreek 

waargenomen. De gier werd voor het laatst waargenomen 

nabij De Slufter op het eiland Texel.   

 

Dit was niet de eerste keer dat er in Nederland een 

Lammergier opdook. Ook in mei 1997 werd de Lam-

mergier in Nederland waargenomen. Op 20 mei werd een 

uitgeputte eerste-jaars vogel opgeraapt nabij Tinte, 

tussen Brielle en Hellevoetsluis in Zuid-Holland en op 25 

mei vloog een onvolwassen exemplaar in noordelijke 

richting over het noordoostelijke deel van de Oostvaar-

dersplassen in Flevoland en werd de dag daarna waarge-

nomen in de Noordoostpolder. Ook deze twee Lammer-

gieren hadden gebleekte vleugelpennen en waren af-

komstig van een herintroductieproject, het project in 

Haute-Savoie in de Franse Alpen.    

Omdat vogels(oorten) die door de mens zijn uitgezet of 

door de mens kunstmatig (projectvogels) zijn grootge-

bracht (nog) niet als echte wilde soorten beschouwd 

worden kan de Lammergier helaas (nog) niet op de 

Noordwijkse lijst worden toegevoegd en is daarom ook 

niet opgenomen in het waarnemingen-overzicht achter in 

deze Strandloper. Het is en blijft natuurlijk wel een 

schitterende waarneming van een unieke vogelsoort in 

Noordwijk.  

 

Aankomstdata zomergasten 1998 in Noordwijk en omgeving: 

  

Soort 
 
eerste datum 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998  

 
  

Zomertaling 
 

04-03-1973  
 
13 -03  

 
20 -03  

 
15 -03  

 
14 -03  

 
10 -03  

 
12 -03  

 
31 -03  

 
  

Boomvalk 
 

22-03-1983  
 
18 -04  

 
24 -04  

 
24 -04  

 
15 -04  

 
29 -03  

 
16 -04  

 
21 -04  

 
  

Grutto 
 

15-01-1995  
 
14 -02  

 
21 -02  

 
22 -02  

 
15 -01  

 
17 -02  

 
08 -02  

 
14 -02  

 
  

Visdief 
 

26-03-1979  
 
24 -04  

 
09 -04  

 
03 -04  

 
08 -04  

 
29 -03  

 
03 -04  

 
05 -04  

 
  

Zomertortel 
 

06-04-1968  
 
25 -04  

 
09 -04  

 
24 -04  

 
20 -04  

 
20 -04  

 
26 -04  

 
11 -04  

 
  

Koekoek 
 

06-04-1977  
 
21 -04  

 
19 -04  

 
23 -04  

 
22 -04  

 
20 -04  

 
15 -04  

 
10 -04  

 
  

Gierzwaluw 
 

13-04-1991  
 
22 -04  

 
21 -04  

 
23 -04  

 
22 -04  

 
13 -04  

 
24 -04  

 
16 -04  

 
  

Huiszwaluw 
 

05-04-1998  
 
22 -04  

 
19 -04  

 
16 -04  

 
09 -04  

 
10 -04  

 
18 -04  

 
05 -04  

 
  

Boerenzwaluw 
 

19-03-1996  
 
10 -04  

 
28 -03  

 
16 -04  

 
26 -03  

 
19 -03  

 
04 -04  

 
29 -03  

 
  

Gele Kwikstaart 
 

17-03-1977  
 
19 -04  

 
30 -03  

 
09 -04  

 
09 -04  

 
06 -04  

 
08 -04  

 
30 -03  

 
  

Boompieper 
 

01-04-1926  
 
18 -04  

 
04 -04  

 
06 -04  

 
08 -04  

 
06 -04  

 
06 -04  

 
05 -04  

 
  

Tapuit 
 

08-03-1988  
 
10 -04  

 
20 -03  

 
27 -03  

 
18 -03  

 
18 -03  

 
19 -03  

 
29 -03  

 
  

Roodborsttapuit 
 

o.w. 
 
07 -03  

 
26 -03  

 
o.w. 

 
15 -03  

 
15 -03  

 
01 -03  

 
07 -03  

 
  

Paapje 
 

14-03-1991  
 
04 -05  

 
24 -04  

 
16 -04  

 
06 -05  

 
01 -05  

 
27 -04  

 
08 -05  

 
  

Gekr.Roodstaart 
 

23-03-1996  
 
11 -04  

 
13 -04  

 
16 -04  

 
05 -04  

 
23 -03  

 
13 -04  

 
11 -04  

 
  

Zwarte Roodstaart 
 

o.w. 
 
05 -04  

 
21 -03  

 
14 -03  

 
04 -04  

 
17 -03  

 
20 -03  

 
20 -03  

 
  

Nachtegaal 
 

01-04-1985  
 
21 -04  

 
08 -04  

 
06 -04  

 
21 -04  

 
14 -04  

 
10 -04  

 
16 -04  

 
  

Sprinkhaanzanger 
 

02-04-1993  
 
22 -04  

 
02 -04  

 
16 -04  

 
09 -04  

 
15 -04  

 
20 -04  

 
10 -04  

 
  

Bosrietzanger 
 

30-04-1998  
 

n.b. 
 
20 -05  

 
24 -04  

 
13 -05  

 
01 -05  

 
16 -05  

 
30 -04  

 
  

Kleine Karekiet 
 

15-04-1979  
 
25 -04  

 
04 -05  

 
30 -04  

 
05 -05  

 
27 -04  

 
30 -04  

 
23 -04  

 
  

Spotvogel 
 

28-04-1977  
 

n.b. 
 
16 -05  

 
13 -05  

 
13 -05  

 
20 -05  

 
02 -05  

 
11 -05  

 
  

Tuinfluiter 
 

15-04-1958  
 

n.b. 
 
25 -04  

 
24 -04  

 
24 -04  

 
27 -04  

 
30 -04  

 
22 -04  

 
  

Grasmus 
 

17-04-1996  
 
23 -04  

 
18 -04  

 
24 -04  

 
19 -04  

 
17 -04  

 
17 -04  

 
22 -04  
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Braamsluiper 27-03-1975  18 -04  21 -04  16 -04  25 -04  20 -04  24 -04  20 -04    
Fitis 

 
17-03-1997  

 
05 -04  

 
27 -03  

 
29 -03  

 
05 -04  

 
31 -03  

 
17 -03  

 
29 -03  

 
  

Tjiftjaf 
 

o.w. 
 
03 -03  

 
13 -03  

 
27 -02  

 
01 -03  

 
o.w 

 
06 -03  

 
o.w. 

 
  

Wielewaal 
 

26-04-1969  
 

n.b. 
 
16 -05  

 
30 -04  

 
06 -05  

 
26 -05  

 
? 

 
09 -05  

 
 

 

o.w = overwinterd (waargenomen in december, januari of februari ) 
 

In totaal zijn er negen formulieren retour gekomen, niet echt veel, als je dit naast het aantal actieve vogelaars binnen 

onze vereniging zet.  

Hopelijk wordt het volgend jaar beter, anders is het misschien maar beter om hiermee vanwege gebrek aan medewer-

king en/of belangstelling te stoppen.  

Veel mensen hoor je vaak zeggen dat ze toch niets gezien hebben of maar slechts één of twee soorten en dat ze daarom 

dan het formulier maar niet invullen, Maar juist die ene soort kan soms heel leuk en extreem vroeg zijn. Gedurende het 

afgelopen voorjaar werden een tweetal soorten vroeger dan ooit waargenomen, de Huiszwaluw werd dit jaar gezien op 

5 april in een groepje Boerenzwaluwen boven het Oosterduinsemeer. Dit is een viertal dagen vroeger dan dat deze soort 

tot nu toe in onze omgeving was waargenomen, want de vroegste waarneming was 9 april 1995. De andere soort werd 

slechts een dag eerder waargenomen. Dit is de Bosrietzanger, deze werd gehoord en gezien langs het Oosterkanaal in de 

AWD op 30 april. Deze was in 1997 op 1 mei waargenomen. 

 

waarnemers die de lijst met aankomstdata van zomergasten in Noordwijk en omgeving invulden waren: 

 

Jelle van Dijk 

Johan Goudzwaard 

Wil Heemskerk 

Annelies Marijnis 

Job de Ridder 

Rien Sluys 

Ab Steenvoorden 

Koene Vegter 

Hein Verkade 

 

 

 

 

 

 

Reisdoel Öland 

 

Door Coby en Dick Passchier. 

 

Eigenlijk al vóór de trip naar Schotland lag de 

vakantiebestemming 1998 vast. Zweden zou het worden 

en juister gezegd Öland. Niet om de overtreffende trap in 

reisgenot te vinden, wèl om de verhalen die de ronde 

doen. Dus hier en daar ons 'licht opgestoken' en kaarten, 

boeken en goede raad van Jelle en Hein, kopieën van 

beschrijvingen over fossielen vindplaasen van Ees Aartse 

en adviezen van de rest van Noordwijk ontvangen.  

Want wie is er niet op Öland geweest? Precies....wij dus. 

Maar dáár hebben we inmiddels wat aan gedaan. 

Informatie bij het reisbureau leert ons dat overvaren  

 625,-- kost. Dat is wel erg veel geld en stel dat je de 

tickets te laat binnen krijgt. Dus maar niet geboekt. 

Alle 'over'  ruimte in de caravan gevuld met wat in Zwe-

den peperduur is (en dat is nogal wat), op de imperiaal 

 2 fietsen en voor de rest alles tussen zonnebrandolie en 

wanten in. 

 
Figuur 1 

Koekoek 
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Vrijdag 15 mei vertrek uit een bloedheet Noordwijk naar 

een hopelijk koeler Scandinavië. 

Na 630 km rijden zoeken we op een camping bij Neustadt 

een plek met uitzicht over de Oostzee. Stralende zon, dat 

wel, maar met windkracht zes uit het noorden toch maar 

de bodywarmer aan en de stoel in de meest horizontale 

stand aan de lijzijde van de caravan.  

Het dringt pas langzaam tot ons door dat het gevederde 

verkeer boven ons hoofdzakelijk groot en zwart is en 

gevarieerd! We moeten toch maar eens gaan vogelen. 

Binnen een half uur vanuit de eerder genoemde stoel, 

Zwarte kraai, Bonte kraai, Kauw, Roek en Raaf. We 

missen alleen de Alpenkauw en -kraai nog. 

 

De volgende ochtend laveren we het toiletgebouw in om 

te voorkomen dat we door 25 Boerenzwaluwen worden 

bemest. 

Op het programma staat de overtocht Puttgarden-Rφdby 

en nog een stukje rijden naar Fakse (40 km onder Ko-

penhagen). We rijden eerst door een glooiend landschap 

dat tot aan de horizon geel is van het koolzaad. 

Om 11 uur betalen we aan het loket van rederij Scandli-

nes   DM 475,--!! voor een retour Zweden (is dus 4 

oversteken) en om 12 uur staan we op Deens grondgebied 

onder een stralend blauwe hemel met net zoveel wind als 

gister. De rit over de eilanden Lolland en Seeland is min 

of meer een voortzetting van het laatste stukje Noord-

Duitsland. Vanaf hogere plaatsen is er haast in alle 

richtingen de blauwe Oostzee boven het gele koolzaad 

zichtbaar. Een overal....OVERAL Veldleeuweriken. Nu 

pas bemerk je dat dit geluid bij ons (aan de kust) steeds 

minder algemeen wordt. Hier komt het leeuwerikenlied 

op elke plek vanuit alle richtingen op je af. Heet zoiets 

niet stoffering? Wij vinden van wel want we staan meer 

stil dan we rijden. Uiteindelijk sukkelen we om 5 uur de 

camping van Fakse op om daar een plaatsje te zoeken. 

(afb.1) 

Wel eens van Fakse gehoord? Wij voordien ook niet. 

Raar voor wie z'n 'licht' opsteekt. Ees Aartse gaf ons o.a. 

deze tip. 

Het geheim van Fakse is gemakkelijk per fiets bereikbaar 

en is iets oostelijk van het plaatsje gelegen. We hebben 

echter geen gedetailleerde kaart en zoeken een beetje op 

ons gevoel. Opvallende kenmerken in het landschap zijn 

niet zichtbaar dan alleen een hoge schoorsteen en wat 

lagere gebouwen. Juist daar in de buurt moeten we zijn. 

Zo staan we zonder overgang ineens voor een immens 

wit gat van ± 50 meter diep en een kilometer van ons 

vandaan; groot. Her en der staat een vrachtauto of een 

ander transportvoertuig zo verschrikkelijk klein te wezen 

dat het speelgoed lijkt. Voor ons ligt de kalkgroeve van 

Fakse. 

De kalk (afgegraven voor de verwerking tot cement) is 

gevormd in de Krijtperiode van 140 tot 60 miljoen jaar 

geleden. 

Volgens het kaartje (afb. 2) is de meest interessante plek 

juist tegenover ons aan de noordzijde van de groeve. Daar 

zouden zeeegelstekels en haaientanden te vinden zijn. 

Maar we staan u aan de zuidzijde te midden van 

duizenden brokken koraal (afb. 3). Zo maar voor het 

oprapen. Andere stukken zijn doorzeefd met tientallen 

wormgaten.  Je probeert een link te leggen tussen nu en 

het ontstaan van het toenmalige leven waarvan we de 

bewijzen in onze handen hebben. dat nauwelijks lukt zal 

ook wel komen door de omvang van dat enorme gat waar 

we middenin staan. Van omgeving en tijd maken we 

maar een minuscuul klein deeltje uit. 

We besteden de hele dag aan het zoeken naar nog mooi-

ere stukken. Elkaar kwijt raken kan niet want wij zij naast 

de transportvoertuigen het enige dat niet wit is. 

Aan haaientanden en zee-egelstekels zijn we niet toege-

komen maar wat de rest betreft hebben we niet alles laten 

liggen. 

Maandag 18 mei varen we van Helsingor over naar 

Zweden en rijden we over de E4 tot Värnamo. Hier slaan 

we links af door het nationale park de 'Store Mosse' tot 

aan Hillerstorp. Even ten zuiden daarvan vinden we een 

kleine camping, nota bene nog binnen het park gelegen. 

Met het uitdraaien van de caravanpoten zitten we oog in 

oog met 4 Kramsvogels en van verschillende kanten 

horen we Raven roepen. Dat klinkt al veel belovend. 

Natuurlijk zijn we hier niet bij toeval neergestreken. Alle 

beschikbare boeken beschrijven de 'Store Mosse' (is 

groot moeras) als één van de rijkste vogelgebieden van 

Zweden.  

 

Het heeft een oppervlakte van bijna 8000 ha en het meet 

van noord naar zuid ruim 25 km en van west naar oost op 

z'n breedst 20 km. 

In de loop van 5000 jaar is een veenpakket gevormd van 

3 tot 7 m dik dat het grootste deel van het park bedekt. 

Op wat verspreide berkjes en dennen na is dit gebied 

vrijwel boomloos. Op het laagste punt ligt Kävsjön, een 

meer met een lengte van 3 km. 

Het beetje bos van betekenis treffen we aan op enkele 

zandduinen die daar 8000 jaar geleden door stuwend ijs 

werden opgeworpen. 

 
Figuur 2 
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Langs de weg Värnamo - Hillerstorp loopt van een 

parkeerterrein een pad 300 m noordwaarts het park in en 

eindigt bij een kanjer van een uitkijktoren. Het geval 

bevat 4 etage's en is ongeveer 12 m hoog. 

Daar staan we om half zeven diezelfde avond nog maar 

op de onderste ervan met ingehouden adem stil. Op 

ongeveer 25 m afstand lopen twee Kraanvogels al pik-

kend tussen het halfhoge gras die zich totaal niet bewust 

zijn van twee versteende vakantiegangers. Voor het uit 

de tas halen van de videocamera wordt zo'n vijf minuten 

uitgetrokken. Maar dan heb je ook wat! Nu is het beeld 

door de camerazoeker niet alles en Coby wijst dan ook 

op twee pluche bolletjes die soms helemaal door het gras 

verborgen zijn en dan weer even zichtbaar achter de 

kranen aanhobbelen. Jawel, het is 18 mei en de kranen 

hebben al jongen. Zich langzaam verplaatsend bereiken 

ze kennelijk het broedgebied van een kievipaar. De beide 

echtelieden doen er alles aan om de kolossen te 

verdrijven en het is koddig om te zien hoe bij iedere 

stootduik de lange nekken worden ingetrokken om 'het 

koppie erbij te houden. 

Hoe lang we naar dit tafereel kijken? Ach... 

We gaan verder omhoog de toren in. Jan Jacobs....let op!! 

De eerste verdieping heeft een vloeroppervlak van 10 x 

10 m. Daarboven een dak, er omheen een glaswand en op 

de vloer bankjes en tafeltjes! Heel geriefelijk maar ook 

erg stil. Geen geluid dringt er door. De 2e verdieping is 

weer open evenals de 3e. 

Het is inmiddels half tien geworden. De zon staat laag en 

geeft een prachtig strijklicht over de Mosse met daar 

middenin het Kävsjön. Naast de Kraanvogels en hun 

jongen met nu nog meer Kieviten boven hun hoofd, 

steken op meer dan dertig plekken Grauwe en Canadese 

ganzen hun kop boven het jonge gras uit. Boven ons 

blaten onophoudelijk Watersnippen, 'tureluren' Tureluurs 

en jodelen in de verte een paar Wulpen. Iets anders horen 

we niet. 

We zijn kennelijk toch doorgegaan met ademhalen, 

zachtjes afgedaald en voorzichtig over het knuppelpad 

naar de auto gelopen. 

Bij de caravan aangekomen is het donker. Blijkbaar nog 

helemaal onder de indruk de auto geparkeerd en rustig de 

deuren opengedaan. Dat bezorgt ons de laatste verrassing 

van de dag. Vanuit het weitje grenzend aan het onze 

klinken geluiden die we niet kennen. Je kunt het als een 

beetje klaaglijk omschrijven en bestaat uit meerdere 

toontjes. Het weitje moet er vol mee zitten want we horen 

het uit alle hoeken vandaan. Maar wat doe je met alleen 

geluid als je niets kunt zien? Juist dan pak je maar weer 

de video. Het beeld is niks maar het geluid kun je ook 

opnemen. Misschien komen we er morgen achter wie dat 

produceerden. Zo niet, dan nemen we alles mee naar huis. 

Het moet gek gaan als er niet iemand...... 

Welterusten. 

 

(wordt vervolgd)  
 

 

Bijzondere gebeurtenissen op Vlieland 

 

Koene Vegter 

 

 

Tussen Bonnie en Daniëlle in vond van 4 tot 6 september 

1998 de jaarlijkse waddenexcursie plaats. Deze keer naar 

Vlieland waar zowel hoogte-  als dieptepunten 

genoteerd konden worden. 

 

De overtocht vanuit Harlingen verliep vlekkeloos bij vrij 

warm en windstil weer. Vanaf de achterplecht gaf 

excursiecoördinator Rien Sluys, nog onbewust van 

komende gebeurtenissen, moeiteloos college over de 

verschillen tussen visdief / Noorse stern en zilvermeeuw 

/ stormmeeuw. Aan  het eind van de rustieke Dorpsstraat 

verbleven we in vakantiehuis Twest Endt. Onder de ca 35 

deelnemers was een afname van ongepaarde mannetjes te 

constateren, maar een toename van paren, zodat dit voor 

de toekomst van deze excursies zeker hoop biedt. Een 

rianter slaapruimte leidde echter niet bij iedereen tot meer 

slaapgenot,  vanwege een relatief hoog snurkgehalte 

onder de natuurvrienden.  

De volgende dag was er ’s ochtends sprake van birding 

in the rain, waarbij naast alle tinten grijs en soorten 

druppels ook nog van heel wat vogels te genieten viel. 

Vooral de overtrekkende lepelaars staken prachtig wit af 

tegen de donkere luchten.  Mogelijk geroerd hierdoor 

fietste Rien Sluys van de Kroonse polderdijk naar bene-

den, daarbij over het hoofd ziend dat er ter plaatse nog 

een listige draad tussen de paaltjes was gespannen. De 

hieruit resulterende salto, die bij de ongelukkige  aan-

voerder tot een gekneusde schouder en een verstuikte 

duim leidde, werd door seniorlid Frank van Duiven-

voorde desalniettemin met een 9.8 gewaardeerd. Dit 

bracht Rien toch weer op de been en     hoewel enige 

doktersassistentie noodzakelijk was bleef hij de excursie 

manmoedig leiden: links in de mitella en rechts met de 
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telescoop. Hieruit blijkt toch maar weer eens dat de echte 

vogelliefhebber niet stuk te krijgen is.  

Gelukkig verbeterde het weer ’s middags en vooral de 

volgende dag aanzienlijk, zodat niet alleen het Posthuys 

aangedaan hoefde te worden, maar regenpakken uit en 

broekspijpen afgeritst konden worden. Veel waarne-

mingen waren het gevolg; in totaal over de 100, waarvan 

ik er bijna 70 voor mijn rekening kon nemen, waarmee  

ik lange tijd in de race bleef met jeugdige superspotters 

als Richard Zonneveld, maar uiteindelijk uiteraard 

geklopt werd. Bij de Kroon’s polders en het Posthuiswad 

waren het vooral de groenpootruiter en de tureluur die 

opvielen door hun mooie vlucht en geluid. Ook veel 

tapuiten, bergeenden, pijlstaarten en talingen, gestoffeerd 

met plevieren en een enkele kluut. Over zee waren het 

vooral de Jan van Genten, zowel de lichte adulten als 

donkere juvenielen, die opzien baarden met hun 

spectaculaire duikvluchten, afgewisseld door voorbij 

schietende kleine jagers en grote sterns. Boven het duin 

de gebruikelijke maar altijd weer fraaie kiekendieven, 

hoewel eén van de mooiste – mannetje blauw – zich deze 

keer niet liet zien. Opvallend waren de honderden 

gierzwaluwen  die van zee het land  binnenvielen en op 

hun jacht naar libellen soms tussen de waarnemers door 

kliefden. Voorzitter Jelle van Dijk wist onmiddellijk te 

melden dat hier sprake was van trek van Scandinavië naar 

Afrika. Waarom Noordwijk dan niet werd aangedaan 

bleef onduidelijk, maar gierzwaluwexpert Hein Verkade 

zal dit in nader onderzoek nemen.  

In het bos heb ik mij zelf niet begeven, maar ook daar 

werden fraaie exemplaren genoteerd zoals goudhaantjes, 

vliegenvangers en spechten. Bij Dijkstra’s plasje een 

invliegende watersnip.  

Dan zijn er natuurlijk ook altijd de bijzonderheden. 

Tijdens de vorige Vlielandexcursie nu 3 jaar geleden 

zorgde een havikarend op de Vliehors zelfs  voor lande-

lijke opschudding.  

 Dit jaar was dat lot toebedeeld aan de morinelplevier, 

die enkele dammen rechts van paal 20 door een kleine 

club gelukkigen gespot werd. Een vervolgdelegatie onder 

leiding van Jelle van Dijk kon het toetje na de als vanouds 

overheerlijke macaronimaaltijd maar nauwelijks 

afwachten alvorens in de avondzon  strandwaarts te 

sprinten. Helaas tevergeefs; diverse strekdammen 

werden afgespeurd, maar de morinel liet zich niet meer 

zien. Wel talrijke steenlopers, een enkele kanoet en twee 

paarse strandlopers: voor mij mooi genoeg. Alleen 

volhouder Ton Swanen had, met een telescoop gewapend 

in het hoge duin gezeten, het geluk het beestje na ieders 

vertrek alsnog in het vizier te krijgen. Ook waren er nog 

de Russische kauw, herkenbaar aan een zwakke lichte 

vlek bij de hals, die zich ter hoogte van het Posthuys liet 

bewonderen, en de Noorse gele kwikstaart, herkenbaar 

aan een donker kopje en weer te onderscheiden van de 

Engelse variant, zoals Hein Verkade geduldig uitlegde, 

dit alles te aanschouwen in een eenvoudig paardenweitje 

langs de route. Op roofvogelgebied waren het tenslotte 

een visarend,  wespendief en enkele boomvalken die de 

blitz maakten. Roofvogels maakten ook het spannende 

slot uit van de traditionele waddenquiz.  

Nadat door quizmaster Jaap Deelder en Koene Vegter de 

algemene kennis op het gebied van wadden en vogels was 

getoetst,  werd de winnende groep in een individuele 

ronde door roofvogelexpert Jaap Deelder aan de tand 

gevoeld om tot een uiteindelijke  winnaar te komen in de 

persoon van Kees Verwey, aan wie door dezelfde Jaap 

Deelder maar nu als beeldend kunstenaar een bijzonder 

fraaie in eiken uitgevoerde zeearend werd uitgereikt. Als 

ereprijs en bijzonder blijk van waardering kreeg Rien 

Sluys, die na zijn vertrek als coördinator vorig jaar, deze 

excursie opnieuw georganiseerd had (13e keer!), een uit 

speciaal notenhout gesneden zwartkop overhandigd.  

Na zoveel moois past nog slechts het woord van de 

dichter; in dit geval de aan Vlieland verknochte Jan 

Slauerhoff die aldus sprak: 

 

Nu weet ik: Nergens vind ik vree,  

Op aarde niet en niet op zee. 

 

Gelukkig weten wij als excursiegangers dat er op de 

waddeneilanden toch nog mogelijkheden liggen. Na 

Vlieland hopen wij dat begin  september volgend jaar op 

Terschelling rond de Wierschuur opnieuw te mogen 

ervaren. 

 

 

  

 
Posthuys Vlieland 

 
Paarse Strandloper 
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ONTMOETING MET EEN GIGANT 
 

 

Ees Aartse 

 

Donderdag 14 mei 1998. Het is prachtig weer, onbewolkt 

met een vrij krachtige wind uit het noordoosten. De 

temperatuur is aangenaam en dan is inventariseren een 

prettige bezigheid en in Gijs Kokkieshoek in de AW-

duinen een feest op zich. Alles is terug.  

Overal zingen Grasmussen, Nachtegalen en Fitissen. Een 

Boompieper laat zijn deuntje horen en een Sprin-

khaanzanger snort tussen wat lage struiken. Een Tapuit 

op een vreemde plaats doet mijn hart sneller kloppen. 

Zou er één teruggekomen zijn? Maar ja de plaats hè. In 

al die jaren dat ik Gijs Kokkieshoek inventariseer heeft 

op die plaats nog nooit een Tapuit gebroed. 

Een duinkonijn schuifelt door wat struiken. Voor het 

eerst sinds jaren weer een myxomatose-konijn. Hij is al 

ver heen en toch nog niet gepakt door de vos. Ik ken 

mensen die dan direct de conclusie trekken: zie je wel, 

het aantal vossen in de AW-duinen neemt af.  

Bij de Schapendel geen Tapuiten te vinden. Ik houd er al 

rekening mee dat het daar voorbij is. Een snelle flits over 

het duin. Havik? Zelfs in Gijs Kokkieshoek wordt het 

effect van de Havik merkbaar.  

 

Zijn in noordelijke terreinen de Eksters praktisch verd-

wenen, ook in mijn inventarisatiegebied, dat in het 

uiterste zuiden van de AW-duinen ligt bij de Lange-

velderslag, is het aantal minder geworden evenals dat van 

de Houtduiven. Nu zijn dat wel twee soorten die best door 

een natuurlijke regulatie in toom gehouden mogen 

worden. De vogel gaat op een duintje zitten. Kijker erop. 

Vrouwtje Sperwer! Met felle blik kijkt ze wat rond en 

vliegt door. 

Ik keer via de oostkant van het terrein terug naar het Natte 

Bos waar mijn fiets staat. Na iedere inventarisatieronde 

ga ik op het Ronde Bergje zitten om lekker relaxt vanaf 

dat hoge duin de omgeving af te zoeken. Zo ook deze dag. 

Ik loop wat in gedachten aan de oostkant het duin op, 

omdat het daar wat minder stijl is, en word opgeschrikt 

door klappende vleugels. In eerste instantie denk je aan 

een overvliegende Knobbelzwaan. Ik kijk op en schrik 

me een hartverzakking. Op vijf meter bij me vandaan 

torent een gigantische roofvogel klapwiekend boven me 

uit. De Lammergier, schiet door me heen.  

 

Deze roofvogel heeft in het westen van Nederland al veel 

stof doen opwaaien en heeft zelfs de tv gehaald. Daar 

staat hij nu met gespreide vleugels en die grote kromme 

snavel boven me. Een spanwijdte van bijna drie meter is 

op zo,n afstand groot, heel erg groot. Ik voel me niet pret-

tig. Ik kan me levendig indenken hoe een prooi zich voelt 

als zoiets op je afkomt. Ik ben langzaam achteruit de 

helling afgestrompeld en houd de Lammergier 

behoedzaam in de gaten. Ik wil geen prooi worden. 

  

Ik ben nog niet zolang in de VUT en van mijn vele vrije 

tijd wil ik op een andere manier genieten dan te sneuvelen 

onder twee grote klauwen en een krachtige snavel. Het 

beest heeft echter geen kwaad in de zin. Dat klapperen 

was alleen maar bedoeld als waarschuwing: hé makker, 

je kwam wel erg dichtbij. Van veilige afstand heb ik hem 

met de kijker langdurig kunnen bekijken. Kennelijk heeft 

de vogel daar overnacht en hij vertoont geen enkele 

interesse meer voor mij of zijn omgeving. Hij zit maar 

een beetje te dutten, schudt zijn veren soms wat op en 

verzorgt met zijn snavel zijn verenpak. Af en toe kijkt hij 

de omgeving af, draait zijn kop naar mij toe maar ik 

beteken geen gevaar voor hem. Ik vind de kleur van zijn 

kop, die in de vogelgids als goudbruin staat aangegeven, 

niet opvallend en oogt wat grijs. Wel groter dan een 

Zeearend, vind ik. Deze vergelijking gaat niet op omdat 

ik nog nooit zo dicht bij een Zeearend ben geweest als nu 

bij de Lammergier. De vogelgidsen geven inderdaad aan 

dat de Lammergier groter is. Ik sta op als de eerste voge-

laars behangen met grote kijkers, telescopen en fototoe-

stellen met telelenzen op het toneel verschijnen. Het kan 

wel eens druk worden daar. Ik ben naar mijn fiets gewan-

deld en heb een eind gemaakt aan deze merkwaardige 

inventarisatieronde. 
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Vogelnieuws, tweede kwartaal 1998 
Ab Steenvoorden 

Soorten en ondersoorten 

Sinds een aantal jaren is men erg bezig met het uitsplitsen 

van de vele soorten en ondersoorten. Nieuwe kennis over 

veldkenmerken, broedgebieden, overwinteringsge-

bieden, trekroutes en DNA-onderzoek hebben ertoe 

geleidt dat een groot aantal voormalige ondersoorten 

tegenwoordig beschouwd worden als aparte soorten. 

Vooral in Nederland is dit uitsplitsen de laatste jaren erg 

populair geworden en ons land loopt wat dat betreft dan 

ook voorop in Europa, op enige afstand gevolgd door 

Engeland. 

Omdat ik denk dat je bij het verwerken van de waarne-

mingen een bepaalde richtlijn (Nederlandse avifaunisti-

sche lijst, CDNA 1998) moet vasthouden zijn een aantal 

van deze splitsingen ook voor de Noordwijkse waarne-

mers van belang. Soorten die vroeger als ondersoort 

beschouwd werden waren vaak niet in de 

waarnemingsrubriek van de Strandloper terug te vinden. 

Ik denk dat we een aantal soorten in de waarnemingsru-

briek op moeten gaan nemen die tegenwoordig de status 

van aparte soort hebben gekregen. Hierbij is dan ook van 

belang dat de soort juist gedetermineerd wordt en dat de 

volledige nieuwe naam wordt doorgegeven. Hieronder 

volgt een overzicht van soorten die tegenwoordig 

opgesplitst zijn in meerdere, aparte soorten. 

 

Oude naam/soort Nieuwe naam/soort 
Kleine Zwaan   Kleine Zwaan   

(C. columbianus bewickii) (C. bewickii) 

Fluitzwaan 

(C. columbianus) 

 

Rietgans  Taigarietgans 

(A. fabalis)  (A. fabalis) 

Toendrarietgans 

(A. serrirostris) 

 

Canadese Gans  Grote Canadese Gans 

(B. canadensis)  (B. canadensis ssp) 

Kleine Canadese Gans 

(B. hutchinsii ssp) 

 

Wintertaling  Wintertaling 

(A. crecca)  (A. crecca) 

AmerikaanseWintertaling 

(A. carolinensis) 

 

Kleine Mantelmeeuw Kleine Mantelmeeuw 

(L. fuscus)  (L. graellsii) 

Baltische Mantelmeeuw 

(L. fuscus) 

 

Geelpootmeeuw  Geelpootmeeuw 

(L. cachinnans)  (L. michahellis) 

Pontische meeuw 

(L. cachinnans) 

 

Gele Kwikstaart  Gele Kwikstaart 

(M. flava)  (M. flava) 

Engelse Kwikstaart 

M. flavissima) 

Noordse Kwikstaart 

(M. thunbergi) 

Balkankwikstaart  

(M. feldegg) 

 

Witte Kwikstaart Witte Kwikstaart 

(M. alba)  (M. alba) 

Rouwkwikstaart 

(M. yarrellii) 

 

Roodborsttapuit   Roodborsttapuit 

(S. torquata)  (S. rubicola) 

AziatischeRoodborsttapuit 

(S. maura) 

 

Blonde Tapuit  Westelijke Blonde Tapuit 

(O. hispanica)  (O. hispanica) 

Oostelijke Blonde Tapuit 

(O. melanoleuca)  

 

Bergfluiter  Bergfluiter 

(P. bonelli)  (P. bonelli) 

Balkanbergfluiter 

(P. orientalis) 

 

Tjiftjaf   Tjiftjaf 

(P. collybita)  (P. collybita) 

Iberische Tjiftjaf 

(P. brehmii)  

 

Izabelklauwier  Turkestaanse Klauwier 

(L. isabellinus)  (L. phoenicuroides) 

Daurische Klauwier 

(L. speculigerus) 

 

Klapekster  Klapekster 

(L. excubitor)  (L. excubitor) 

Steppeklapekster 

(L. pallidirostris)  

 

Kraai   Zwarte Kraai 

(C. corone)  (C. corone) 

Bonte Kraai 

(C. cornix)  

 

Barmsijs  Grote Barmsijs 

(C. flammea)  (C. flammea) 

Kleine Barmsijs 

(C. cabaret) 
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Bovenstaande soorten (rechter kolom) worden inmiddels beschouwd als aparte soorten. Er zijn nog een aantal 

ondersoorten die mogelijk in de komende jaren de status van aparte soort krijgen. 

 

Groenlandse Kolgans   (Anser albifrons flavirostris) 

Grote Aalscholver   (Phalacrocorax carbo carbo) 

Steppebuizerd    (Buteo buteo vulpinus) 

Groenlandse Kanoet   (Calidris canutus islandica) 

IJslandse Grutto   (Limosa limosa islandica) 

Witte Kerkuil    (Tyto alba alba) 

Roodsterblauwborst   (Luscinia svecica svecica) 

Siberische Tjiftjaf   (Phylloscopus collybita tristis) 

Balearische Roodkopklauwier (Lanius senator badius) 

 

Maandrecords zeetrek Noordwijk 

 

Zoals bekent werken wij al jaren aan een lijst met maand-

records bij het zeetrek tellen. Maandrecords komen tot 

stand door het waarnemen van zoveel mogelijk 

exemplaren van een bepaalde soort gedurende één uur. 

Alle telgevens van vele jaren worden per maand 

vergeleken en de hoogste score in de desbetreffende 

maand wordt op de recordslijst ingevuld. Zo is bijvoor-

beeld het record Grote Zaagbekken in januari 610 exem-

plaren in één uur terwijl het septemberrecord maar één 

exemplaar per uur is. Natuurlijk worden er vrijwel ieder 

jaar weer records gebroken, vandaar hieronder een 

overzicht van de nieuwe records van juni 1997 t/m juni 

1998.       

 

 

 

 

Soort             maand               oud record            nieuwrecord 

Noordse Pijlstormvogel             mei  0   1  

Grauwe Pijlstormvogel              oktober  6   8 

Vaal Stormvogeltje           oktober   2   7 

Jan-van-gent            februari  6   40 

Aalscholver            maart  17   47 

Aalscholver            mei  67   69 

Rotgans             februari  134   310 

Rotgans             mei  104   501 

Grote Stern            juli  244   339  

 

Baltische Mantelmeeuw nieuwe soort voor Katwijk en Noordwijk 

 

Op vrijdag 1 mei, laat in de middag werd door Marc Guyt 

uit Katwijk een afwijkende "Kleine" mantelmeeuw 

waargenomen op het weiland tussen de Binnenwatering 

en het Wantveld in Katwijk. De meeuw werd in eerste 

instantie voorzichtig gedetermineerd als mogelijke (zeer 

waarschijnlijke) Baltische Mantelmeeuw (Larus fuscus) 

en ook als zodanig doorgegeven. Al spoedig waren er 

meerdere waarnemers op de plaats aanwezig en kon men 

de determinatie bevestigen. Het determineren van de 

Baltische Mantelmeeuw is lastig omdat er in de literatuur 

nog nauwlijks iets over te vinden is (de soort word pas 

vrij recent als aparte soort beschouwd) en er is vrij veel 

overlap tussen de beide ondersoorten van de Kleine 

Mantelmeeuw en de Baltische Mantelmeeuw. 

Ook op zaterdag 2 mei was de vogel weer aanwezig en 

werd hij omstreeks het middaguur op dezelfde plaats 

nabij de Binnenwatering teruggevonden. Later in de 

middag vloog de vogel met een groep Kleine Mantel-

meeuwen en Zilvermeeuwen richting industrie-terrein 

Gravendijk in Noordwijk.  

 

De Baltische Mantelmeeuw is te herkennen aan de 

volgende determinatie-kenmerken: 

*iets kleiner en slanker dan Kleine Mantelmeeuw 

  relatief langere vleugels 

* de bovendelen op de vleugels en rug zijn net zo donk      

er en zelfs donkerder dan bij een Grote Mantelmeeuw 
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* er is nauwlijks contrast tussen de bovendelen en de         

handpennen 

* vaak is er iets van een bruinige gloed te zien over de        

bovendelen, dit komt waarschijnlijk door sleet 

* heeft slechts één kleine witte handpenvlek 

* vrij kleine ronde kop (Stormmeeuw-achtig) 

* relatief lange, dunne snavel met een vrij donkere vlek 

* kortere "mosterd" gele poten (in ieder geval niet 

   heldergeel als bij de Kleine Mantelmeeuw) 

* in winterkleed een wittere kop met bruin-grijze 

  streping die zich beperk tot de bovenkop en achterhals 

 

Het broedgebied van de Baltische Mantelmeeuw strekt 

zich uit van het noorden van Noorwegen, Zweden, via 

Finland en het noorden van Estland tot in Noordwest-

Rusland. De najaarstrek gaat hoofdzakelijk in zuid-

oostelijke richting en de belangrijkste 

overwinteringsgebieden liggen in het Midden-Oosten en 

Oost-Afrika. Nog een belangrijk verschil met de Kleine 

Mantelmeeuw is de ruiperiode. Bij de Baltische Mantel-

meeuw vindt de rui zo'n twee tot vijf maanden later plaats 

als bij de Kleine Mantelmeeuw. De rui naar het 

winterkleed begint in augustus maar kan soms ook pas 

beginnen in het overwinteringsgebied.       

 

Indien deze waarneming aanvaard zou worden is dit 

mogelijk pas de tweede waarneming van een Baltische 

Mantelmeeuw in Nederland. 

 

Exoten in de omgeving 

In april en mei werden met grote regelmaat een tweetal 

paartjes Grote Canadese Ganzen waargenomen. Eén paar 

pendelde vrijwel dagelijks tussen het Oosterduinsemeer 

en de weilanden achter Oud-Leeuwenhorst, terwijl het 

andere paar een beetje heen en weer pendelde tussen de 

weilanden langs de Leidse Vaart en de Polder Hoogeweg. 

Ook is er nog steeds een Casarca in de omgeving 

aanwezig, op 11 april werd hij luid roepend 

waargenomen op het Ooievaarsnest in de Bronsgeest, op 

17 april in de Polder Hoogeweg en op 3 mei op de vijver 

van Nieuw-Leeuwenhorst. Verder werd er nog aan 

waterwild gezien, 2 Zwarte Zwanen over zee 

 in zuidelijke richting op 9 mei. Een  Mandarijneend 

werd gevangen vanuit een schoorsteen in een huiskamer 

in een woning in het Vinkenveld op 29 april. 

 Deze vogel is later losgelaten in de Polder Hoogeweg. 

Een ander  Mandarijneend vloog op vanuit de struiken 

in de v.d. Berghstichting op 21 april.  

 

 

 

Verder werden er nog gezien een Dwergpapagaai of 

Agapornis op 4 april op de Gerleeweg in het Vinkenveld 

en een Valkparkiet op 9 april op het Pickeplein in 

Noordwijk. 

Koolmees met afwijkende kleuren 

Ees Aartse, 

In de winter van 1996/1997 kwam regelmatig een kool-

mees met een afwijkende kleur de pindaslingers in onze 

tuin bezoeken. In eerste instantie dacht ik met een be-

zoeker uit het hoge noorden van doen te hebben, de 

Bruinkopmees, omdat hij daar het meest op leek. Maar 

bij nadere bestudering kwam ik tot de conclusie dat het 

een vrouwtje Koolmees was gekleed in een wat merk-

waardig pakje. Als het een Bruinkopmees was geweest 

en ik had dat wereldkundig gemaakt dan was mijn tuin 

platgelopen, had ik emmers koffie moeten aanslepen en 

wellicht slapers met ontbijt gehad. 

Dat het een vrouwtje Koolmees was, was te zien aan de 

smalle 'stropdas' en zoals u misschien weet draagt de 

Bruinkopmees niet zo'n 'kledingstuk'. Vaak was ook een 

mannetje Koolmees in de buurt van het vrouwtje. 

Het vrouwtje had geen spoor van zwart in haar pakje. Het 

zwarte petje, de keel en de 'stropdas' waren donkerbruin 

van kleur, niet glanzend maar wat doffer. Op de rug 

waren de normale groenachtig blauwgrijze delen 

overwegend beige en de gelige buik was eveneens van 

een lichtbeige kleur. Ik dacht eerst nog aan een juveniele 

vogel die nog niet goed was uitgekleurd, maar hoe meer 

winter hoe minder juveniel de Koolmees zou moeten 

worden. Het gekke deed zich voor dat de Koolmees zelfs 

lichter werd van kleur. 

In het voorjaar van 1997 was het paartje vertrokken. 

Najaar 1997 was de vreemde Koolmees er weer. Hij was 

nog lichter geworden. Het bruine petje was wat 
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verschoten evenals de kleur van de keel en borststreep. 

Ook de rugpartij was wat lichter dan in het voorjaar. De 

Koolmees viel nu op. Als je opeens een wat lichte flits 

door de tuinen zag, was je alert om dit vreemde beest te 

zien.  

In de winter 1997/1998 kwam de lichte Koolmees minder 

vaak in de achtertuin. Ook uit het Middengebied kwamen 

meldingen van een gek licht vogeltje. Nu ligt het 

Middengebied niet zo gek ver af van de Johannes 

Molegraafstraat dus waarnemingen over dat gekke 

vogeltje moeten betrekking hebben gehad op de lichte 

Koolmees. Ik heb nog geprobeerd om dat beest te fotog-

raferen maar als ik klaar zat, was de Koolmees er niet en 

kwam de Koolmees op bezoek dan lag de camera niet 

binnen handbereik. Ik heb ook veel gevoerd maar door 

de zeer zachte winter was er bij de Koolmezen weinig 

animo voor pinda's. Het bezoek liep terug tot één à twee 

keer per week.  

In het voorjaar nam het bezoek weer toe.  

De Koolmees was nog meer verbleekt. Het petje en de 

keel waren heel lichtbruin en van de 'stropdas' was 

nauwelijks meer iets terug te vinden. De rug en borst 

waren van een stoffige lichtbeige kleur. De nu bijna witte 

Koolmees was steeds vergezeld door een mannetje. In de 

loop van het voorjaar werd de Koolmees steeds witter en 

van de kop- en vleugeltekening was steeds minder te 

zien. Het echtpaar Koolmees moet in de buurt gebroed 

hebben, waarbij ook het Middengebied niet is uitgeslo-

ten, want ik heb de nu witte Koolmees zelfs met voer zien 

vliegen. Tijdens een wandeling heb ik die witte flits over 

de Nieuwe Zeeweg ook het Middengebied in zien gaan. 

Met of zonder voer? Dat was helaas niet te constateren. 

Van de zomer heb ik de Koolmees niet meer gezien. Toch 

wacht ik met spanning het najaar af. Zou de witte-

Koolmees terugkomen en zou hij nog witter geworden 

zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldwaarnemingen april, mei en juni 1998 

 

 
Parelduiker 1 18-05  zomerkleed over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

Dodaars 1 02-04  Oosterduinsemeer JdR 

Geoorde Fuut 1 04-04  in zee thv zeetrekhut AS  

1 23-04 over zee zuid (07.15 - 08.15) HV 

  2 18-05 in zee thv zeetrekhut baltsend AS/JdR 

Noordse Stormvogel 1 13-04 uitgeput opgeraapt Coepelduinen AnM 

  1 21-04 over zee zuid (08.30 - 09.30) RS  

  1 21-04 over zee zuid (10.00) WJH 

  2 13-05 over zee zuid (07.00 -09.00) AS/JdR 

Noordse Pijlstormvogel 1 14-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR/RS 

Ooievaar 1 31-03 in weiland t.o. Langevelderslag no. 6 NB 

  2 17-04 cirkelend boven Elsgeesterpolder JdR 

  1 18-04 op dak Sancta Maria Noordwijk RS 

  1 29-04 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 
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  1 13-05 overvliegend van Berckelweg Noordwijk med. AS 

  1 30-05 overvliegend Zwetterpolder Noordwijkerhout JdR 

Lepelaar 1 04-04 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek JdR 

  4 05-04 Polder Hoogeweg HV 

  1 09-04 Polder Hoogeweg JvD 

  3 10-04 over zee noord JGW 

  1 26-04 Polder Hoogeweg HV 

  1 28-04 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

  1 29-04 overvliegend Uitwatering Katwijk VWKW 

  2 05-05 overvliegend Klein-Leeuwenhorst AS/RZ 

  1 09-05 over strand noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 09-05 AWD overvliegend richting zuid JGW 

  1 13-05 Elsgeesterpolder foeragerend JGW 

  1 23-05 weilanden Oud-Leeuwenhorst RZ/AS 

  3 17-06 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

  2 20-06 Leidse Vaart nabij Noordwijkerhoek FM 

  1 22-06 overvliegend Oud-Leeuwenhorst AS 

  1 28-06 weilanden Oud-Leeuwenhorst AS   

  8 29-06 Hogeveense Polder Noordwijkerhout in Bollenland JvD Brandgans 

16 09-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  4 11-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  3 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS 

Zomertaling 1  02-04 Polder Hoogeweg nabij molen JvD 

  1  15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

Krooneend 1  11-04 AWD Westerkanaal AS 

Topper 3 03-05 over zee noord (08.45 - 09.45) HV 

Grote Zee-eend 7 08-04 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 

  9 21-04 over zee noord (08.30 - 09.30) RS  

  1 26-04 over zee noord (08.10 - 09.10) HV 

Brilduiker 3 11-04 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  4 30-04 AWD Westerkanaal AS 

Middelste Zaagbek 10 19-04 over zee noord (07.30 - 08.30) JdR 

  1 22-04 over zee zuid (07.15 - 09.15) JdR/AnM  

  4 23-04 over zee noord (06.45 - 09.15) AnM/JdR 

  4 29-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR 

  2 30-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR 

  3 03-05 over zee zuid (07.30 - 08.30) AS/JdR 

  3 09-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  6 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  4 17-06 over zee (08.00 - 09.00) JvD 

Wespendief 1 09-05 overvliegend Duinpark JdR 

Zwarte Wouw 1 08-05 AWD Wolfsveld tp later richting ZW JGW 

Bruine Kiekendief 1 12-04 AWD overvliegend Wolfsveld JJ 

  1 23-04 Coepelduinen Guytedal AnM 

  3 08-05 AWD overvliegend Wolfsveld JGW 

  1 10-05 overvliegend Coepelduinen JdR/AnM 

  1 11-05 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

  1 11-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 12-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 13-05 overvliegend Coepelduinen noord AS/HV 

  1 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

Havik 2 05-04 overvliegend Leidse Vaart Zwetterpolder JdR/AnM    

1 11-04 Coepelduinen Noordwijk AS 

  5 11-04 AWD baltsend omgeving Haasveld AS 

  1 16-04 Coepelduinen Noordwijk AS 

  1 17-04 AWD Haasveld JdR 

  2 22-04 noordduinen zeereep WJH 

  1 22-04 AWD Haasveld WJH 

  1 10-05 Zwetterpolder Noordwijkerhout JdR 

  1 16-05 AWD Haasveld JdR 

  2 16-05 AWD Oosterkanaal Schrama JdR 

Visarend 1 14-05 overvliegend Duinpark Noordwijk JvD 

  1 14-05 AWD overvliegend Wolfsveld VWKW 
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  1 16-05 over zee noord (09.00) AS/HV 

Smelleken 1 22-04 AWD nabij ingang De Zilk HV 

  2 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  1 17-05 overvliegend zeereep noordduinen JdR 

Kluut 4 23-04 over zee noord (06.45 - 09.15) JdR/AnM  

  2 12-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

Kleine Plevier 1 09-05 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek broedgeval AS 

  2 10-05 Industrieterrein Gravendijk broedgeval JvD 

  2 17-05 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek HV 

  6 26-05 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek (2 ad. + 4 juv.) RS 

  2 30-05 Sixenburg Leidse Vaart Noordwijkerhout RS 

  1 07-06 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek AS 

Bontbekplevier 8 29-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR  

  5 12-05 over zee nooord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  114 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  69 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/JGW 

  31 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  8 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  66 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/JGW 

Kanoet 3 30-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR 

  1 12-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  3 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR  

  6 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  8 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  10 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

Kleine Strandloper 2 16-05 over zee noord (06.40 - 08.00) JGW    

2 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

Paarse Strandloper 3 03-05 over zee noord (07.30 -08.30) AS/JdR 

Kemphaan 4 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

Regenwulp 1 19-04 overvliegend Coepelduinen Noordwijk JdR/AnM 

  34 21-04 over zee noord (20.00) AS 

  17 22-04 over zee noord (07.15 - 09.15) JdR/AnM 

  1 23-04 strand Uitwatering Katwijk WJH 

  48 23-04 over zee noord (06.45 - 09.15) JdR/AnM/JGW 

  1 26-04 overvliegend Puinhoop Coepelduinen JdR/AnM 

  3 29-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR 

  1 30-04 overvliegend AWD Marelvlak AS 

  5 30-04 over zee noord (06.30 - 09.30) JdR 

  5 03-05 over zee noord (07.30 - 08.30) AS/JdR 

  2 09-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS 

  2 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

Groenpootruiter 1 22-04 AWD overvliegend Marelvlak WJH 

  1 09-05 over zee zuid (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 11-05 overvliegend Coepelduinen noord AS 

  7 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  14 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  6 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

Witgat 1 22-04 overvliegend De Krom Noordwijk VWKW  

  1 28-06 ondergelopen weiland Elstgeesterpolder AS 

Kleine Jager 1 12-05 over zee (07.00 -09.00) AS/RS 

Grote Jager 1 16-04 jagend boven zee thv Uitwatering Katwijk VWKW 

Zwartkopmeeuw 1 11-04 3e kj. over zee noord (08.30 - 09.30) JvD/HV 

  2 21-04 adult zomerkl. over zee noord (11.10) WJH 

  1 30-04 2e jr. strand thv zeetrekhut JdR/AnM/HV 

  2 30-04 ad. strand Uitwatering Katwijk VWKW 

  2 22-05 ad. strand Uitwatering Katwijk VWKW 

Dwergmeeuw 1 04-04 Oosterduinsemeer AnM 

  1 05-04 Oosterduinsemeer AS 

  1 08-04 over zee noord RS 

  4 16-04 over zee noord (07.00 - 08.00) JdR/AnM 
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  18 19-04 over zee noord (07.30 - 08.30) JdR 

  8 21-04 over zee noord RS 

  83 23-04 over zee noord (06.15 - 09.15) JdR/AnM/HV 

  25 26-04 over zee noord (06.45 - 07.15) JdR/JJ 

  88  26-04 over zee noord (08.10 - 09.10) HV 

  6 11-05 over zee noord (07.00 - 11.30) AS/JdR 

  1 14-05 Oosterduinsemeer JdR 

  3 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  7 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  1 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

  1 29-05 Oosterduinsemeer JdR 

Baltische Kl. Mantelmeeuw 1 01-05 weiland Watveld Katwijk VWKW 

  1 02-05 weiland Wantveld Katwijk AS 

  1 02-05 industriegebied Gravendijk Noordwijk VWKW 

Grote Burgemeester 1 26-04 1e jrs. Uitwatering Katwijk VWKW 

Drieteenmeeuw 1 16-04 op strand Uitwatering Katwijk VWKW 

Noordse Stern 10 30-04 op strand Uitwatering Katwijk VWKW  

  12 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS 

  2 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS 

Dwergstern 3 23-04 op strand Uitwatering Katwijk WJH 

  9 23-04 over zee noord (06.45 - 09.15) JdR/AnM 

  8 09-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  8 11-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  8 12-05 over zee noord (07.00 -09.00) AS 

  17 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  10 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  5 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  8 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

  2 22-06 over zee (08.00 - 08.30) JvD 

Zwarte Stern 46 09-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  40 11-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  71 12-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  95 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  70 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  59 15-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR/HV 

  51 16-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  14 17-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  20 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

Bosuil 4 15-04 Nieuw-Leeuwenhorst (2 juv.+2 ad.) AS/RZ 

  1 06-05 Oud-Leeuwenhorst AS/RZ 

  1 09-05 AWD juveniel dood geplukt Vogelenvelderbos AS 

  1 10-06 in nestkast Klein-Leeuwenhorst AS 

Ransuil 1 15-04 roepend Klein-Leeuwenhorst WK 

  6 22-06 Leidse Vaart Noordwijkerhout (2 ad.+4juv.) WK/AS  

Zwarte Specht 1 30-04 AWD Trapjesberg Oosterkanaaal AS 

  1 01-06 AWD Oosterkanaal brug Vogelenvelderbos JvD 

Kleine Bonte Specht 1 11-04 Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 19-04 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 22-04 Klein-Leeuwenhorst WK           

  1 30-04 AWD Trapjesberg Oosterkanaal AS 

  1 25-05 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

Boomleeuwerik 1 10-04 zingend noordduinen Trimbaan AnM 

  1 25-04 AWD Paardenkerkhof AnM 

  1 16-05 AWD nabij ingang De Zilk JdR 

  1 20-05 zingend Kachelduin noordduinen RS 

  4 31-05 AWD nabij ingang De Zilk JvD 

Strandleeuwerik 1 23-04 overvliegend Coepelduinen WJH 

Oeverzwaluw 1 20-04 Oosterduinsemeer JdR 

  6 23-04 Oosterduinsemeer JdR 

  5 23-04 overvliegend Coepelduinen WJH 

  4 23-04 over zee (07.15 - 09.15) AnM/HV 

  6 28-04 Oosterduinsemeer JdR/AnM  

  3 01-05 Oosterduinsemeer JdR 

  26 04-05 Oosterduinsemeer AS/JdR 

  7 07-05 Oosterduinsemeer JdR 

  1 09-05 over zee noord JdR 
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  3 11-05 overvliegend strand Noordwijk noord AS/JdR 

  1 13-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  4 14-05 over zee noord (07.00 - 09.00) AS/JdR 

  2 15-05 overvliegend strand Noordwijk noord AS/JdR  

  8 16-05 overvliegend noordduinen zuid AS 

  1 17-05 overvliegend noordduinen Noordwijk JdR 

  2 18-05 over zee noord (06.45 - 08.45) AS/JdR 

  1 29-05 Oosterduinsemeer JdR 

Engelse Kwikstaart 1 23-04 Oosterduinsemeer oostoever JdR/AnM 

  2 25-04 Oosterduinsemeer westoever JdR 

  1 26-04 Oosterduinsemeer oostoever JdR/AnM 

  2 15-05 Guytendal Coepelduinen AS 

Grote Gele Kwikstaart 1 17-05 overvliegend noordduinen Noordwijk JdR 

Rouwkwikstaart 1 02-05 Coepelduinen Guytedal JdR/AnM 

  1 13-05 Oosterduinsemeer oostoever AnM 

Gekraagde Roodstaart 2 11-04 AWD Achterhaasveld AS 

  1 15-05 Coepelduinen Noordwijk AS 

  8 31-05 AWD omgeving Paardenkerkhof JvD 

Paapje 1 12-05 noordduin zeereep Duindamse Slag AS 

  3 14-05 noordduinen Duindamse Slag AS 

  1 15-05 Coepelduinen Noordwijk AS  

  1 22-05 Polder Hoogeweg JvD 

Beflijster 1 11-04 Coepelduinen Noordwijk AS 

  1 16-04 Coepelduinen Noordwijk AS 

  2 19-04 Zwarte Pad Coepelduinen Noordwijk JdR/AnM 

  10 19-04 AWD Wolfsveld JGW 

  11 22-04 Coepelduinen Noordwijk AS/JdR/AnM 

  5 24-04 Coepelduinen Noordwijk AS 

  1 27-04 noordduinen Noordwijk JGW 

  2 28-04 Coepelduinen Noordwijk AnM 

  1 30-04 Dompad Noordwijk AnM 

  13 02-05 Coepelduinen Noordwijk AS/JdR/AnM 

  5 03-05 Coepelduinen Noordwijk JdR/AnM 

  5 04-05 Coepelduinen Noordwijk AnM 

  1 09-05 AWD Haasveld JGW 

  1 11-05 Coepelduinen Noordwijk AS 

Grote Lijster 2 11-04 AWD Paardenkerkhof AS 

  1 12-04 zingend landgoed Offem Noordwijk AS 

  1 18-04 AWD Paardenkerkhof AnM 

  1 24-04 Klein-Leeuwenhorst AnM 

  1 25-04 AWD Paardenkerkhof AnM 

  1 26-04 landgoed Offem Noordwijk JJ 

  1 26-04 Polder Hoogeweg HV 

  1 27-04 Klein-Leeuwenhorst AnM 

  2 30-04 AWD Achterhaasveld AS 

  1 10-05 zingend Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  2 13-06 begin Langevelderslag Noordwijk JvD 

  1 28-06 broedgeval Bavo-terrein Noordwijkerhout RS 

Rietzanger 1 21-04 Oosterduinsemeer oostoever JdR/AnM 

  1 22-04 AWD Westerkanaal WJH 

  1 25-04 Oosterduinsemeer oostoever AnM 

  1 30-04 AWD Westerkanaal AS 

  1 12-05 zingend noordduinen Duindamse Slag AS 

  2 16-05 weilanden Oud-Leeuwenhorst JvD 

  2 31-05 weilanden Oud-Leeuwenhorst JvD 

Vuurgoudhaan 1 02-04 noordduinen Driehoek AnM 

  1 03-04 Calorama Noordwijk AnM 

  1 12-05 v.d. Berghstichting Noordwijk AnM 

Grauwe Vliegenvanger 1 17-05 Picknickplaats Leeuwenhorst AS 

  1 25-05 zingend Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 15-06 broedgeval Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 28-06 broedgeval Bavo-terrein Noordwijkerhout RS 

Bonte Vliegenvanger 1 24-04 Klein-Leeuwenhorst AnM 

  1 02-05 Coepelduinen Zwarte Pad AS 

Matkop 1 12-04 zingend landgoed Offem Noordwijk AS 

Wielewaal 1 09-05 AWD zingend Vogelenvelderbos AS 

  1  16-05 AWD Vogelenvelderbos AS  
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  1 18-05 zingend Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 18-05 zingend Zuid-Hollands Landschap Langeveld NB  

  1  19-05 AWD zingend Vogelenvelderbos AS 

  1 31-05 AWD Oosterkanaal De Zilk RS  

Grauwe Klauwier 1  11-05 hoek Nortghodreef - Duinweg Noordwijk JGW/AS/HV 

  1  15-05 noordduinen Duindamse Slag AS 

Roodkopklauwier 1  11-05 s'ochtends zeereep noordduinen JGW 

  1  11-05 s'middags trimbaan noordduinen AS 

Roek 1 22-04 Coepelduinen Noordwijk JdR 

  1 23-04 Coepelduinen overvliegend zuid WJH 

Bonte Kraai 1 03-05 overvliegend strand Noordwijk noord AS/JdR/AnM 

  1 29-06 Polder Hoogeweg in groep Zwarte Kraaien HV/AS 

Kleine Barmsijs 1 09-05 zingend v.d. Berghstichting AS 

  1 10-05 AWD Wolfsveld JGW 

Goudvink 1 09-05 AWD Vogelenvelderbos AS 

Appelvink 1 19-04 AWD overvliegend Wolfsveld noord JGW 
 

 

 

WAARNEMERS:   
NB Mevr. N. van den Brink 

 JvD Jelle van Dijk 

JGW Johan Goudzwaard  

WJH Willem-Jan Hooijmans  

JJ Jan Jacobs 

WK Willem Knoppert 

AnM Annelies Marijnis 

 FM Floor Meijer 

JdR Job de Ridder 

RS Rien Sluys 

 AS Ab Steenvoorden 

HV Hein Verkade 

VWKW    Vogelwerkgroep Katwijk 

RZ Richard Zonneveld 
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Lijst van werkgroepen en commissies 

 

Redactie De Strandloper 

 

Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Ledenadministratie 

 

Jan Veefkind 

Breloftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 071-3612368 

 

Planologische Commissie 

 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum 

 

Annie van den Oever 

Van Panhuysstraat 34 

2203-JR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612461 

 

Werkgroep tentoonstellingen 

 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Beheerscommissie Natuurcentrum 

 

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

telefoon: 071-3610210 

 

Paddenbescherming 

 

Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 72 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396 

 

 

 

 

 

Plantenwerkgroep 

 

Ees Aarste 

Joh. Molegraafstraat 6 

2202-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3614268 

 

Werkgroep bibliotheek 

 

Marian Bos 

Branding 46 

2201-WV Noordwijk 

Telefoon: 071-3618636 

 

Jeugdnatuurclub 

 

Richard Zonneveld 

Van Struijckstraat 57 

2203-HD Noordwijk 

Telefoon: 071-3615023 

 

Veldwaarnemingen 

 

Ab. Steenvoorden 

Boekerslootlaan 79 

2201-BW Noordwijk 

telefoon: 071-3649154 

 

Excursies 

 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

telefoon: 071-3610945 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum 

 

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Vlinders werkgroep 

 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

Paddestoelen werkgroep 

 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 




