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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 

Bestuur 

  

J.  van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 

C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 

J. Veefkind, penningmeester, Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

J. Jacobs, lid, Prins Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk 

Mevr. N. Nooyen, Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 

R. Sluys, lid, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 

 

Contributie f10,- per jaar (min.), jeugdleden f6,- per jaar (min.), donatie f5,- per jaar (min.) 

Gironummer: 2573795 t. n .v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 

Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 
 

Ledenadministratie 

 

Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

 

De Strandloper 

 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk 

De redactie bestaat uit: E. Aartse, K. Erkelens, W. Kuijper en C. Verweij 

Redactie-adres: K. Erkelens, Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk 

Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel.071-3610813 

Oplage De Strandloper: 600 exemplaren.  Homepage: http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl  
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

  

A.v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 

C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 

Mevr. A. Marijnis, penningmeester, Obliehoren 38, Noordwijk 

Donatie minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel 

Noordwijk. 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Het natuurcentrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt zich een 

uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een permanente 

tentoonstellingsruimte waarin de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 

Voor groepenbezoek is het Jan Verwey centrum het gehele jaar geopend.  

Contactadres: Mevr. I. van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

Tijdens de maanden mei t/m september is het centrum voor iedereen geopend op woensdagen van 
14.00-16.00 uur. 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 31e jaargang nummer : 3 
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Bij de voorplaat: 
 

Boomvalk, onvolwassen ex. 1 oktober 1982 

Gewoonlijk kan je een boomvalk niet van zo 

dichtbij fotograferen, maar dit ex. was 

vermoedelijk uit zee komen vliegen en was 

vermoeid op een paaltje in de zeereep gaan zitten. 

 

René van Rossum 
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AGENDA 
 

 
Bezichtiging vernieuwde Natuurcentrum
 

Zoals de meeste van u al inmiddels hebben gemerkt vindt 

er in het Natuurcentrum een grondige renovatie van het 

permanente tentoonstellingsgedeelte plaats. Dit gebeuren 

willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

Na de opening van het nieuwe tentoonstellingsgedeelte 

door de burgemeester van Noordwijk op vrijdag 25 juni a.s. 

willen wij u graag op donderdag 1 juli a.s. vanaf 20.00 uur 

in ons Natuurcentrum uitnodigen om het vernieuwde 

gedeelte te komen bekijken, uiteraard onder het genot van 

een drankje en een hapje. Wij rekenen op uw komst! 

 

 

Lezingen: 
 

vrijdagavond 17 september 1999: 
 

Lezing over Edelherten. Bij voldoende belangstelling vindt 

er op zaterdagavond 18 september a.s. een speciale excursie 

naar de Veluwe plaats, waar het "burlen" van de Edelherten 

kan worden beluisterd. Nadere mededelingen volgen nog! 

 

 

 

vrijdagavond 29 oktober 1999: 
 

Lezing van de heer Wasscher over Libellen. 

 

vrijdagavond 26 november 1999: 
 

Lezing van Dick Hoek over zijn vogelwaarnemingen in 

Egypte. 

 

vrijdagavond 28 januari 2000: 
 

Lezing van Martijn de Jonge met een keuze uit zijn 

vogelopnamen in verschillende landen. 

 

vrijdagavond 25 februari 2000: 
 

Lezing van de heer Magnizali met vertoning van 

vogelopnamen uit Berkheide en de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 

 

vrijdagavond 31 maart 2000: 
 

Jaarvergadering met bijdragen van eigen leden over 

verschillende natuuronderwerpen. 

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op 

vrijdagavond 26 februari 1998 
 

 

Aanwezig: Ongeveer 55 leden  

1. Opening 

 

De voorzitter, de heer J. van Dijk, opent deze vergadering 

en heet de aanwezigen en in het bijzonder de spreker van 

deze avond welkom. 

 

2. Mededelingen bestuur 

 

Verkiezingen Provinciale Staten: In dit verband wijst de 

voorzitter erop, dat het van belang is te kijken, wat elke 

politieke partij in haar programma heeft staan op natuur- en 

milieugebied. De Provincie is belangrijker dan velen wel 

denken. Op het gebied van de landinrichting en de 

ruimtelijke ordening heeft de Provincie een belangrijke, zo 

niet bepalende stem. 

 

Jaarvergadering: Sprekers, die tevens leuke opnamen 

voor de Jaarvergadering kunnen laten zien, worden 

uitgenodigd zich in de pauze te melden bij de secretaris. 

Verder wordt een oproep gedaan om uit te kijken naar 

nieuwe kandidaten voor het bestuur. Job de Ridder en Ab 

Steenvoorden hebben het bestuur verlaten en Jan Veefkind 

overweegt het penningmeesterschap over te laten aan een 

opvolger. Per slot van rekening heeft hij deze functie een 

groot aantal jaren uitgeoefend. Derhalve is nieuwe 

aanvulling zeker gewenst. 

 

Excursies: De voorzitter wijst op een speciale ingelaste 

mossenexcursie, die plaats zal vinden op zaterdagmorgen 

20 maart a.s. bij de Duindamse Slag. 

 

Enquête: Bij de laatste Strandloper was een 

enquêteformulier gevoegd, waarin onder de leden de 
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verschillende wensen en suggesties worden gepeild. Een 

goede respons is voor het bestuur heel belangrijk om 

zodoende goed te kunnen inspelen op de meningen van de 

leden. Aan alle aanwezigen wordt nog eens duidelijk 

gevraagd het formulier tijdig in te vullen en in te zenden. 

 

3. Rondvraag en waarnemingen 

 

De eerste Lepelaars zijn alweer in onze omgeving 

gesignaleerd. Verder wordt melding gemaakt van de vondst 

van een Rode Kelkzwam te Voorschoten. 

De voorzitter heeft verder een Bruinvis aan het strand 

gevonden. Verder heeft hij aan het strand 16 Noordse 

Stormvogels gevonden, waarvan er één een Engelse ring 

droeg. Daarbij vond hij ook nog enkele Jan van Genten, 

Alken en Zeekoeten. Vervolgens maakt hij melding van 

een Kuifaalscholver, die op het ogenblik in het Vogelasiel 

verblijft. Hij is midden in het dorp aangetroffen, maar 

vertoonde geen duidelijke ziekteverschijnselen. Gelukkig 

gaat hij goed vooruit. 

Tot slot deelt de voorzitter mede, dat onlangs in het kader 

van het landschapsbeleidsplan een overeenkomst is 

getekend tussen de burgemeesters van de Bollenstreek en 

de Provincie om regionale initiatieven, die passen in dit 

plan, te ondernemen. 

 

4. Lezing van de heer Joop Verkuyl over 

strandvondsten en  leven in het zeewater. 

 

Allereerst laat Joop Verkuyl een aantal belangwekkende 

vondsten zien, die hij als lid van de strandwacht de laatste 

jaren o.a. aan het Noordwijkse strand heeft waargenomen. 

Hij loopt al heel wat jaren in deze strandwacht, die zeer 

regelmatig het strand tussen Noordwijk en Katwijk afspeurt 

en inventariseert. 

Verder duikt hij regelmatig onder water in het 

Oosterscheldegebied en hij onderzoekt en fotografeert 

allerlei dieren, die op dijkwanden vastzitten of zich 

voortbewegen over de zeebodem, zoals verschillende 

soorten schelpdieren, anemonen, poliepen, enz. Van zijn 

avonturen onder water laat hij een  prachtige selectie zien.  

Aan de het einde van zijn lezing stelt de voorzitter vast, dat 

het verhaal van de heer Verkuyl bijzonder in de smaak is 

gevallen en vele wetenswaardige feiten heeft opgeleverd. 

Hierna dankt hij de heer Verkuyl voor zijn bijdrage. 

 

 

5. Sluiting 

 

Na de lezing van de heer Verkuyl sluit de voorzitter deze 

vergadering en deelt vervolgens nog even mee, dat op 

vrijdagavond 26 maart a.s. de Jaarvergadering zal 

plaatsvinden. Dan zullen verschillende leden eigen werk 

laten zien en van commentaar voorzien. Het belooft een 

heel gevarieerd en verrassend programma te worden. 

 

  Kuifaalscholver 

 

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op 

vrijdagavond 26 maart 1999  
 
Aanwezig: circa 60 aanwezigen 

 

1. Opening 

 
De voorzitter, de heer J. van Dijk, opent deze 

Jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Jaarverslag van de Secretaris 

 

De voorzitter haalt enkele passages aan uit het jaarverslag 

van de Secretaris, zoals het afscheid van Annie van den 

Oever als "cateringmedewerkster" in het Jan Verwey 

Natuurcentrum, de opknapbeurt van het Natuurcentrum en 

de ontwikkelingen rond Calorama. 

Hierna stelt hij de aanwezigen in de gelegenheid vragen te 

stellen over het verslag. Hiervan wordt echter geen gebruik 

gemaakt. Vervolgens wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag en begroting 

 

De penningmeester, de heer J. Veefkind, geeft allereerst 

een korte toelichting op de financiële stukken, zoals die 

staan afgedrukt in de laatste Strandloper.  

Opvallende feiten zijn een nagenoeg afgeronde verkoop 

van de Flora van de Duin- en Bollenstreek en een 

behoorlijk saldo.  

Vervolgens heeft geen der aanwezigen op- of 

aanmerkingen op de financiële stukken. 
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4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe 

Kascommissie 

 

De zittende Kascommissie heeft geen op- of aanmerkingen 

op de financiële stukken. Daarna wordt de penningmeester 

gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid in het 

afgelopen jaar. 

Voor het volgend jaar wordt Berend Ike actief. Wil 

Heemskerk blijft aan en als nieuw lid wordt benoemd 

Herbert de Bruin. 

De aanwezigen gaan met de benoeming van Herbert de 

Bruin akkoord. 

 

5. Bestuursverkiezing 

 

Dit jaar zijn aftredend Nel Nooijen en Jan Veefkind. Alleen 

Nel Nooijen stelt zich herkiesbaar. Voor Jan Veefkind zal 

een nieuwe kandidaat moeten worden gevonden. De 

voorzitter beveelt de aanwezigen aan naar een geschikte 

kandidaat uit te kijken. Nel Nooijen wordt met algemene 

stemmen herkozen. Het afgelopen jaar hebben Ab 

Steenvoorden en Job de Ridder van het bestuur afscheid 

genomen. 

 

6. Rondvraag en waarnemingen 

 

De voorzitter meldt allereerst, dat Wil Heemskerk een 

nieuwe CD heeft uitgebracht over dieren geluiden uit de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Morgenochtend vindt de excursie naar de Starrevaart 

plaats. Vertrek om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum.  

Een der aanwezigen meldt, dat er zich een Ooievaar heeft 

genesteld op een bovenleiding van de trein te Warmond. 

Andere waarnemingen zijn Vuurgoudhaantjes in het 

Duinpark, 3 IJsvogels in de Oranjekom, Ringmussen in het 

Duinpark en een Zwartkop in een tuin in de Grashoek. 

 

7. Bijdragen van eigen leden 

 

Allereerst laat Kees Verweij een aantal opnamen zien van 

insecten, die hij de afgelopen zomer heeft gefotografeerd in 

het kader van de ontwikkeling van het Natuurgids. 

Daarna laat Jelle van Dijk een aantal bijzondere 

plantenvondsten uit onze omgeving zien. 

Tot slot geeft de heer Plaatzer een verslag van zijn reis naar 

Zuid-Spanje, waarbij hij verschillende aspecten onder de 

aandacht brengt, zoals het landschap, de plantengroei en 

enkele bijzondere vogelsoorten, die daar voorkomen. 

Na deze bijdragen, die blijkens de reacties van het publiek 

bijzonder in de smaak gevallen zijn, dankt de voorzitter de 

sprekers en wijst tenslotte nog even op de excursies, die 

voor dit seizoen nog gepland staan. Zij staan in de Strandlo-

per vermeld. 

 

8. Sluiting 

 

Deze Jaarvergadering is tevens de laatste vergadering van 

dit seizoen. De voorzitter hoopt een ieder weer in het 

nieuwe seizoen terug te zien.  

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering.

 

Rectificatie “Franse jachtpraktijken” 
 

In de vorige Strandloper was niet goed weergegeven 

welke landen de hoogste jachtdruk kennen. De meeste 

jagers zijn te vinden in Frankrijk (1.480.000), Spanje 

(1.000.000) en Italië (950.000). De Scandinavische 

landen scoren echter relatief het hoogst. Zo jaagt één op 

de zes Finnen, één op de acht Noren, één op de tien 

Zweden en één op de elf Denen. Hierna volgt Frankrijk 

met één op twaalf. Door de veel lagere 

bevolkingsdichtheid in de noordelijke landen is de 

jachtdruk daar echter veel minder dan in landen als 

Frankrijk, Spanje en Italië

. 

Rectificatie Bezoekers aantallen Jan Verwey centrum in 1998 
 
In de vorige strandloper waren helaas een aantal bezoekers niet meegenomen in het jaaroverzicht,  hieronder de juiste 

cijfers.We hopen na de renovatie van het Natuurcentrum weer 

een groot aantal bezoekers te ontvangen. 

 

 

 leden niet leden leerlingen + leraren totaal 

1993 29 260 1444 1733 

1994 46 290 1142 1478 

1995 63 111 1084 1258 

1996 39 146 1174 1359 

1997 26 112 1320 1458 

1998 18 33 869 920 
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Waddenexcursie 1999 
 
Volgens het rooster zouden we dit jaar Terschelling weer 

aandoen om te genieten van het jaarlijkse 

waddenweekend. 

Helaas bleek dat, toen ik begin januari “De Wierschuur” 

wilde bespreken, dit onderkomen al de hele maand 

september en de eerste twee weken van oktober was 

volgeboekt. 

Rondbellen leverde, voor wat betreft de maand 

september, hetzelfde resultaat op bij vakantiehuis “’Het-

Westend” op Vlieland. 

De enige optie die nog openstond was het eerste weekend 

van oktober op Vlieland. 

Na ruggespraak met enige waddengangers is besloten, 

mede gezien de accommodatie van vakantiehuis “Het 

Westend”, te kiezen voor 1,2 en 3 oktober.  

 

Drie belangrijke redenen om deze waddenexcursie niet te 

missen: 

Voor de enthousiaste vogelaars (en zijn we dit niet 

allemaal?), valt deze periode prima in de trektijd. 

Voor de wat meer Bourgondisch ingestelde 

natuurvrienden (en zijn we dat ook niet allemaal?; op 

persoonlijke titel durf ik te beweren dat het aantal 

personen behorende tot deze categorie in de jaren dat ik 

deze excursie organiseer, laat ik het voorzichtig zeggen, 

beslist niet is afgenomen) werkt de tijd in het voordeel. 

Er bestaat nu immers de mogelijkheid, om zonder 

schroom, ‘s morgens een uurtje langer na te genieten van 

de avond ervoor. 

Zowel voor de doorgewinterde als voor de beginnende 

“waddenganger” is 1999 een “must”. Welke zichzelf 

respecterende natuurvriend wil niet bij het laatste 

waddenweekend van deze eeuw aanwezig zijn? En u 

denkt natuurlijk wel dat het waddenweekend 

“millenniumproof” is, en ondergetekende doet zijn 

uiterste best om daar voor te zorgen, ………….maar!!!?? 

  

U zult begrijpen dat ik, naar aanleiding van 

bovengenoemde redenen, verwacht dat het stormloopt bij 

de inschrijving voor dit waddenweekend. Daarom stel ik 

u graag in de gelegenheid tijdig een plekje te reserveren. 

(LET OP: HET MAXIMALE AANTAL 

DEELNEMERS IS SLECHTS 50) 

 

Nog even de gegevens op een rijtje: 

Waddenexcursie naar Vlieland: vrijdag 1 t/m zondag 3 

oktober 1999 

Kosten: f 130,- 

Inschrijven: Bovenstaand bedrag overmaken op rek, nr. 

2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming 

Noordwijk onder vermelding van “Waddenweekend” 

Nadere gegevens omtrent exacte tijd en plaats van 

vertrek, onderkomen, eten, fietsenhuur, programma enz., 

krijgt u na inschrijving t.z.t. thuisgestuurd. 

 

Voor eventuele vragen kunt u mij altijd bellen. Telefoon: 

071-3610945 

 

Met vriendelijke waddengroet, 

 

Rien Sluijs

 

Nieuw in  de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 
 

Vader H. 1998. Veertien jaar broedvogelinventarisaties 

in de Amsterdamse  Waterleidingduinen van 1984 tot en 

met 1997. Gemeentewaterleidingen Amsterdam.  

 

In 1984 ging het Broedvogel Monitoring Project (BMP) 

van SOVON van start.  Dit was voor een aantal leden van 

de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een goede 

aanleiding om met acht plots een broedvogelonderzoek 

in de AWD te beginnen. Regelmatig werd men, veelal uit 

jagerskringen, bestookt met verhalen over de 

dramatische achteruitgang van kleine vogels  vanwege 

predatie door Vossen en kraaiachtigen.  

Het jaarlijks volgen van de broedvogelstand volgens 

duidelijk omschreven richtlijnen zou gegevens kunnen 

opleveren waarmee dit soort verhalen ontkracht zou 

kunnen worden. Bovendien was de terreinbeheerder erg 

geïnteresseerd in de gevolgen  van de begrazing voor de 

broedvogelstand. 

De gebieden die jaarlijks geïnventariseerd werden, liggen 

alle in het noordelijke deel van de AWD. Hierbij zijn 

bekende gebieden als het Eiland van Rolvers en het 

Paradijsveld (beide niet toegankelijk).  

Langs de binnenduinrand werden twee plots onderzocht, 

één bij het Pannenland en een ander ten zuiden van de 

ingang Oase. 

Na veertien jaar inventariseren blijken er ingrijpende 

wijzigingen in de samenstelling van de broedvogelstand 

te zijn opgetreden.  

Het totaal aantal broedparen is weliswaar gestegen, maar 

dit komt door de toename van enkele struweelbroeders 

zoals Grasmus en Nachtegaal. Met de soorten van het 

open duin is het echter droevig gesteld. De Tapuit viel 

terug van 100 naar 30 paar en het Paapje is nu vrijwel 

verdwenen.  

Met de Zomertortel gaat het snel bergafwaarts. Een 

telling in de jaren zeventig in het gehele gebied  (3400 

ha) leverde toen 262 paren op. Nu zijn het er 
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vermoedelijk minder dan 70. De meeste soorten 

watervogels zijn ook in aantal teruggelopen. Alleen de 

Nijlgans nam licht in aantal toe.  

Interessant zijn de mededelingen over de 

broedvogelstand in de begraasde duingebieden.  

De begrazing heeft hier niet geleid tot terugkeer van 

Paapje, Roodborsttapuit en Wulp. Omdat de koeien 

liever Riet en lisdodden  dan duindoorn- en 

kruipwilgtakken aten, namen Rietzanger en Kleine 

Karekiet af en werd een toename van struweelsoorten 

vastgesteld. 

In een bijlage doet Fred Koning verslag van zijn 

onderzoek naar roofvogels en uilen in de periode 1987-

97.  Buizerd en Havik vestigden zich in deze periode, 

maar Boomvalk en vooral Sperwer kregen het zwaar te 

verduren. 

Dit interessante verslag zou zeker nog aan waarde 

gewonnen hebben indien ook de gegevens van de vijf  

BMP-plots in het Zuid-Hollandse deel van dit 

duingebied  in de beschouwingen waren betrokken. Juist 

dit gedeelte is in het verleden het minst aangetast door 

vergravingen en kent fraaie overgangen van open duin 

naar binnenduinrandbos.  

Leden van onze vereniging hebben hier jarenlang 

onderzoek naar broedvogels gedaan. Hun gegevens zijn 

jaarlijks in De Strandloper gepubliceerd en bovendien  

zijn deze gegevens naar  het bureau van de sector 

Ecologie van Gemeentewaterleidingen gestuurd.  

Veel moeite om deze gegevens boven water te krijgen 

behoefde men dus echt niet te doen.   

Het zou interessant kunnen zijn de ontwikkelingen in het 

noorden van de AWD eens te vergelijken met wat er in 

het Zuid-Hollandse deel gebeurt. Wellicht aardig voor  

een van onze leden om dat  eens uit te zoeken.

 

 

EEN BEETJE VOORJAAR EN EEN BEETJE WINTER 
 

Sfeerimpressie uit Amsterdamse Waterleidingduinen. . 
 

 Ees Aartse 

 

De kalender geeft nog net geen lente aan maar het weer 

buiten laat zien dat het toch bijna klopt. Het is zo'n dag om 

in de Amsterdamse Waterleidingduinen stil te genieten van 

het ontluikende groen en de vroege zang. Ik besluit deze 

keer gebruik te maken van de fietsvergunning. Van dat 

recht om in dat prachtige duingebied te fietsen maak ik wel 

gebruik, maar nooit misbruik. 

Ik neem de ingang bij de Halfwegse Slag waar ik begroet 

word door mijn vriend de Boomleeuwerik die de laatste 

jaren weer broedt tussen de Langevelderberg en het Ronde 

Bergje. Gelukkig weer broedt mogen we wel zeggen, want 

het is een weergaloos mooie zanger; een lentegeluid in 

optima forma. Je wordt blij van dat gejubel boven je. Wat 

is het helemaal daarboven je? Een zwart vlekje fladderende 

lentezang. 

 

 

Wolkenkastelen en banen zonlicht  

 

De Winterkoning in het Grote Vlak zingt me juichend toe. 

Wat een geluid produceert deze kleine herrieschopper. Via 

de Houtweg fiets ik in de bergversnelling naar de Kop van 

het Grote Vlak. Ik zet mijn fiets tegen de zitbank en kijk 

richting het Haasveld. De frisse dag geurt als een meisje 

van vijftien; al meer dan een schoolmeisje maar net nog 

geen vrouw. De noordenwind bouwt boven de duinen 

wolkenkastelen op met heldere lichte randen en diepe 

donkere grotten, waaruit zonnebanen over de duinen 

rennen.  

De dennen bij het Haasveld ogen zwart en richting 

Westhoek zijn de duinbosjes nog paars van het winterhout.  

Boven het Haasveld zwieren twee Buizerds en een 

vrouwtje Blauwe kiekendief wiekelt boven de Westhoek. 

De droge en goudgele grassen en zeggen golven in het 

zonlicht. Een Graspieper klimt naar de zon en daalt zingend 

als een parachuutje naar beneden. 

Ik krijg het koud en loop terug naar mijn fiets. Met halfinge-

knepen remmen laat ik me over de steile weg naar beneden 

zakken. In een droge sloot bij het Haasveld bloeit een grote 

pol gele narcissen en hier en daar breekt het prachtige 

blauw van de Oosterse sterhyacint door de dorre vegetatie 

heen.  

De Wilde hyacint bloeit echter nog niet. Drie verwilderde 

restanten van vroegere bewoning. 
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Koude poolwind 

 

Op het kruispunt sla ik linksaf de Oude Haasvelderweg op. 

Een Roodborsttapuit kijkt me hoog uit een struik aan. 

Bij het hek naar het infiltratiegebied zet ik mijn fiets op slot 

en loop naar de Marelberg. Vanaf deze duintop heb je een 

fantastisch uitzicht over het middengedeelte van de AW-

duinen. In het noorden glinstert het water van de geulen en 

kanalen en in het oosten ligt de woeste, plaatselijk 

ondoordringbare begroeiing van de Vellen. Boven op het 

duin is het nog geen voorjaar.  

De noordenwind zo uit de Poolzee is jassendichtdun. Ik trek 

de rits van mijn jack nog wat hoger.  

 

Warme zuidhelling 

 

Als ik naar beneden 

loop en over het 

ruiterpad terug ga 

omarmt de warme voor-

jaarszon me en de rits 

gaat weer open. De 

winteranuellen kleumen 

nog maar in de luwte 

van de zuidhelling 

komen ze langzaam tot 

leven. Een Duinviooltje 

begint aarzelend te 

bloeien, de rode rozetjes 

van het Kandelaartje 

zien er al vlezig uit. De 

tere witte bloempjes van 

de Vroegeling doen erg 

iel aan en ook de bloei 

van de Kleine veldkers 

en Deens lepelblad stelt 

nog niet veel voor. 

Tussen het droge, geel-

achtige buntgras zijn de 

nieuwe grijsgroene 

sprietjes al zichtbaar.  

Overal op deze warme 

zuidhelling komt het 

voorjaar tot leven. Een 

plantje van de Gewone 

hoornbloem heeft al een 

zaaddoosje, maar de 

Zandhoornbloem is nog 

zo pril dat aan de 

blaadjes nog geen zand-

korrels kleven. In de 

bosrand heeft Wilde 

liguster en de Gewone 

vlier al wat frisgroene 

blaadjes.  

De Duindoorn kleurt 

bruin en over de 

Kruipwilg ligt de zilverglans van kleine katjes. De grote 

rozet van een Speerdistel, met zijn netwerk van zilverig, 

dicht opeen gegroeide beharing, glanst tussen de dorre 

vegetatie.  

Langs het ruiterpad bloeien met kleine gele bloempjes wat 

plantjes van het Kleine kruiskruid. Dan de schrikschreeuw 

van een Fazantenhaan wat verder weg en vanuit een dorre 

meidoorn zingt opeens uitbundig de Koolmees. 'Schiet-in-

't vuur...schiet-in-'t vuur', zoals langgeleden Thijsse de zang 

'vertaalde'. 

De Vink slaat zijn slag en de Roodborst zingt een toon-

ladder. Er is volop leven in de bosjes rond de Marelberg. 

Woest gekraak tussen de struiken en dan het witte kontje 

van een Ree die wild door de begroeiing rent. Wat verder 

weg blijft de ree staan, kijkt me aan en huppelt dan weg 

achter een duintje.  

De wat kleverige knoppen van de Grauwe populier geuren 

exotisch. Overal zijn nog de statige uitgebloeide 

stengels van de Koningskaars te zien. Vergane 

glorie, maar de zilverwitte rozetten kondigen al de 

nieuwe planten aan. 

 

Wintergasten 

 

Op het Kromme Schusterkanaal drijven tientallen 

Kuifeenden en Wilde eenden. Met de kijker zoek ik 

de groep af. Ja ook wat Toppereenden, twee 

Brilduikers, wat Meerkoeten en tegen de kant aan 

een Dodaarsje dat meer onder dan boven water zit. 

Ik loop het steenslagpad op langs geul 30. Twee 

Knobbelzwanen glijden statig boven hun gerimpeld 

spiegelbeeld over het water.  

De waterstand is hoog en een gedeelte van het pad 

is door kwelwater overstroomd. Voorzichtig zoek ik 

een weg naar drogere plekken. Bij een kwelplasje 

blijf ik staan. Tussen de verdroogde stengels van de 

Grote lisdodde en de grote pollen Pitrus glanst fris 

jong groen.  

 

Vlak voor me drukt een Watersnip zich. Een 

kraaloogje kijkt me aan. Ik beweeg even en ....roets 

de snip vliegt laag over de begroeiing weg. Bij het 

Wouwenvlak neem ik het pad terug naar het Rechte 

Schuster Kanaal.  

Een Witte kwikstaart fourageert zenuwachtig op het 

warme asfalt bij de dam. Boven me vliegen twee 

Aalscholvers noordwaarts. Een jaar of tien geleden 

was de Aalscholver in West-Nederland een 

zeldzaamheid maar nu een dagelijkse verschijning. 

Ik hou het voor gezien en voor het windje fiets ik via 

de Nieuwe Haasvelderweg naar de ingang De Zilk. 

Het was vandaag inderdaad nog een beetje winter, 

maar in de luwte was er al de warmte van het 

voorjaar. 

 

 

(Eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief Natuur-

onderzoek Amsterdamse Waterleiding-duinen 9e 

jaargang, nummer 1, februari 1999) 

 

 

 

 

 

Duinviooltje 
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REISDOEL ÖLAND  -  IV en slot 
 
door Coby en Dick Passchier. 

 

Vrijdag 29 mei 1998, camping 'Eriksöre' Öland. 

 

De caravan zó opgesteld dat één zijraam uitzicht biedt op 

de Kalmarsund en het andere op een groot aantal bijna 

uitgebloeide Vlierorchissen. 

De Kalmarsund is een 6 à 7 km. breed water tussen het 

(Zweedse) vasteland en het eiland. Volgens het 'thuisfront' 

is dit de trekroute bij uitstek van duizenden Rotganzen, 

Zwarte zee-eenden en Eidereenden. 

 

De Vlierorchis van het andere caravanraam is één van de 

tientallen soorten die op Öland voorkomen. Het 

wonderlijke van deze is dat er gele en roze exemplaren zijn 

die door elkaar groeien waaraan ze de bijnaam Adam en 

Eva danken.  

Het is fris en de straffe wind uit het noorden houdt de 

temperatuur te laag. We rijden met de auto zuidwaarts tot 

Resmo en halen de fietsen van de 'Twinny Load'. We willen 

vandaag tweekeer de Alvaret oversteken, wat voldoende 

moet zijn voor een eerste kennismaking. De Alvaret is een 

tientallen kilometers lang gebied dat als één van de meest 

zuidelijke toendra's in Europa bekend staat. Een landschap 

dat niet bepaald uitnodigt tot hemelse beschrijvingen. Vlak, 

bijna kaal, gortdroog en weinig kleur, maar een andere 

volgorde mag ook. Langs de pakweg 9 

kilometer lange weg loopt een even lange 

muur van los op elkaar gestapelde stenen om 

de ergens aan de horizon grazende schapen en 

koeien niet nog verder te laten dwalen.  

De houten trapjes, om de 2 km over de muur 

aangebracht, zijn de enige onderbrekingen, 

zitplaatsen en uitkijkpunten. Op de trap 

overzie je het hele eiland in de breedte met aan 

weerszijde in de verte de Oostzee.  

Toch heeft het z'n eigen bekoring, misschien 

wel omdat je er zo ver weg kunt kijken en dat 

komt ons niet helemaal onbekend voor. 

Achter het muurtje zoeken we de verrassingen 

van het gebied. Vlierorchissen in velden 

tegelijk, maar helaas ook hier op enkele na 

uitgebloeid. De Aangebrande orchis staat er 

volop en wel mooi in bloei. Op Öland heet hij 

'Krutbrännare' en je vraagt je af hoe dat op z'n 

Zweeds klinkt. Met een beetje fantasie haal je 

er best wel iets aangebrands uit. 

In de vele lage struikjes met heldergele 

bloemen herkennen we Zonneroosjes. De 

kaart van Öland vermeldt dat de Zweden er 

Solvälda tegen zeggen. In 'Sol' kunnen we best 

onze 'Zon' terug vinden. 

Tapuiten en Grasmussen gedijen hier goed. 

De eerste gebruiken de muur en de andere de 

struiken om in te broeden. Van de vele Blauwe 

kiekendieven die hier moeten voorkomen 

treffen we maar één mannetje. De 

Goudplevieren laten zich niet zien, maar wel 

vangen we van ver weg wat magere geluidjes 

op.  

Even over de helft van de 'oversteek' vinden 

we massa's orchideeën met de welluidende 

naam Johånnesnycklår. De latijnse naam 

ervan is Orchis militaris, waar wij in het 

Nederlands 'Soldaatje' van maken. Vreemd is 

wel dat ze alleen in de berm langs de weg groeien en niet 

daarbuiten. 

De volgende oversteek terug brengt het totaal op 30 

gefietste kilometers, maar niet meer verrassingen. 

Coby vindt het gebied zeer eentonig maar maakt geen 

bezwaar om 's avonds de route met de auto over te doen. 
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De Goudplevieren laten zich nu veel meer horen en nog 

steeds niet zien. In twee 'natte' terreintjes stappen groepen 

Kraanvogels rond. We bekijken ze vanachter de gesloten 

autoramen. Buiten is het 8 graden! 

 

 

Zaterdag 30 mei 1998 

 

Veel zon en nog steeds 

koud. 

Met de auto naar het zuiden 

en enkele van de 400 

typisch Ölandse molentjes 

op foto en video vastgelegd 

voor thuis. 

Bij het 'Gettlinge gravfallt' doen we dat ook. Tientallen 

rechtopstaande stenen geven de plaats aan waar honderden 

jaren geleden eilandbewoners hun leiders begroeven. Een 

aantal stenen zijn in de vorm van een schip aangebracht: het 

vervoermiddel om het vaste land en nog veel meer mee te 

bereiken. 

Bij Degerham liggen steengroeven waar leuke fossielen te 

vinden zijn. Echter de gave afdrukken zitten in keien van 

een ton of tien en in de meer handzame stenen zijn ze vaak 

beschadigd. Toch een paar leuke souvenirs meegenomen. 

Even onder Degerham kijken we rond in een 'nieuwe' 

groeve. Het is een gat van gemiddeld 10 meter diep met een 

doorsnede van 1 kilometer. In de oosthoek is het graafwerk 

beëindigd en hebben de vogels er bezit van genomen.  

In de wand broeden 

Stormmeeuwen, Holenduiven 

en Spreeuwen en in het water 

zien we Middelste 

zaagbekken. Op de droge 

bodem waggelt een Bontbek-

plevier voor ons uit die zeker 

zijn nest te verbergen heeft en 

het krioelt werkelijk van de 

jagende Oeverzwaluwen. De 

enige plekken waar zij kunnen 

broeden zijn de zandhopen die 

naast de groeve liggen. Ander 

zand op Öland is spaarzaam. 

Boven de oostwand bidt onze 

eerste, en naar later zal blijken, 

enige Ölandse Torenvalk. 

 

 

 

Zondag 31 mei 1998. Ölands Södra Udde (zuideinde). 

 

De auto geparkeerd bij Ottenby en fietsend naar de 'Långe 

Jan' (vuurtoren door Nederlander gebouwd). (zie figuur 1) 

Op een goede vogeldag struikel je over de telescopen. Het 

is duidelijk géén goede vogeldag. O ja.... er lopen best 

vogelaars genoeg, maar die blik in hun ogen! Baaldag dus 

en dit is niet te wijten aan Willem Baal, maar alles aan de 

nog steeds stevig uit het noorden waaiende wind. 

Met de geleende telescoop op redelijke afstand 6 Grauwe 

franjepoten te zien, veel Bonte strandlopers, Eiders en 

vogelaars die aan hemelstudie doen. 

De oostelijke weg terug biedt de mogelijkheid het 'wadje' 

voor het eilandje Gammalsbyören te overzien. Samen met 

nog meer dolende vogelaars tellen we 6 Kluten, 20 

Bontbekplevieren, 1 Breedbekstrandloper, Middelste 

zaagbekken, Eiders en Aalscholvers. 

Bij Alby steken we de Alvaret over en passeren twee 

groepen Kraanvogels op minder dan 50 meter. 

 

 

Maandag 1 juni 1998. 

 

Wandeling naar Beyershamn voert door een bos vol 

Vinken, Fluiters en Noordse nachtegalen. Langs de 

Kalmarsund veel riet, Baardmannetjes erin en Visdieven en 

Dwergsterns erboven. 

De Karlevisteen die we passeren is ruim voorzien van 

runentekens en bevat vast een schitterend verhaal maar de 

boodschap is aan ons niet besteed. 

 

 
 

Dinsdag 2 juni 1998. 

 

We zoeken het hogerop. Dat kan op Öland bijna alleen 

noordwaarts betekenen. 

Via een oude monumentale burcht (Gråborg), een 

openluchtmuseum en o.a. de zes molens op rij van Lerkaka 

belanden we bij Kårehamn (zie figuur 2) aan de oostkust 

van het eiland en planten we de caravan op een 

parkeerplaats voor strandgangers. 
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We doen alle moeite om de tafel en stoelen niet boven op 

Keverorchissen, Vlierorchissen en Johånnesnycklår-

orchissen te zetten en genieten van het uitzicht over zee en 

alweer een stukje Alvaret.  

Vanaf deze plek zien we een vissersbootje de haven 

binnenvaren. Met een korte fietstocht en voor omgerekend 

5 gulden worden we eigenaar van een flinke gul (jonge 

kabeljauw) die de volgende dag niet heeft gehaald 

 

 

 

Woensdag 3 juni 1998. 

 

Regen en lezen tot in de middag. Dan klaart het op en 

bezoeken we het Petgärde träsk, een waterrijk gebied 

halverwege de oost- en westkust. (Zie figuur 3) We 

verbazen ons allang niet meer over de voortreffelijke 

voorzieningen en turen van een  8 meter hoge toren over 

het natuurreservaat. 

Er broeden 2 paar Roodhalsfuten en we zien verder o.a. 1 

paartje Zomertaling en wat Krakeenden. 

Terug bij de caravan verkennen we ook hier de omgeving. 

In deze kleine Alvaret zijn wat vochtige plaatsen met 

houtopslag waaruit de Roodmussen zich voor het eerst 

goed laten horen. Öland moet ervan wemelen, maar tot 

dusver hebben we daar niets van gemerkt. Verder vinden 

we er nog méér (reeds bekende) orchissen dan gras. 

 

 

Donderdag 4 juni 1998. 

 

We rijden verder noordwaarts. De reisgids meldt van het         

plaatsje Föra waarvan de kerktoren ooit als vesting gediend 

heeft. Het is 'm inderdaad aan te zien. Robuust met weinig 

en bovendien kleine vensters zal hem vroeger bijna 

onneembaar gemaakt hebben. In de gids lezen we voorts 

dat deze eigenschappen vele eeuwen lang zéér 

noodzakelijk waren. 

Bij het plaatsje Sodvik een lange wandeling gemaakt met 

als hoogtepunt 18 Kraanvogels en 1 Zeearend. 

Het derde doel is Lila Horn Lövängar om zijn botanische 

kwaliteiten en....de Withalsvliegenvanger. 

We lopen door een aantal 'roze' weiden vol 

Muggenorchissen met daartussen veel Wilde 

Wijt. Wat een kleurencombinatie! In het 

beboste deel vinden we Keverorchis en 

Eenbes. Het is hier dat we voor het eerst het 

trage liedje van de Withalsvliegenvanger 

horen. Dat heeft hij met de Bonte 

vliegenvanger en Rietgors gemeen. Het zijn 

net oude mannetjes die niet op gang kunnen 

komen (ezelsbrug!) en bij mij rijst het 

vermoeden dat een aantal niet nader te 

noemen leden dat van mij ook zullen vinden. 

 

 

Vrijdag 5 juni 1998. 

 

We fietsen een rondje in korte broek!! vanaf 

de vrije kampeerplaats aan de westkust en 

doen er het Hornsjön aan. Dit meer staat ook 

genoteerd op de vogelaarslijst en terecht. 

Vanaf de uitkijktoren zien we bijvoorbeeld 3 

jagende Boomvalken, 1 Zeearend, 2 Visarenden en 2 

Reuzensterns. 

's Avonds genieten we van de ondergaande zon met in de 

lichtbaan over het water voorbijtrekkende Rotganzen, 

jagende sterns en een grote groep Eidereenden die met 

jongen pal voor ons aan land hobbelen. 

 

 

Zaterdag 6 juni 1998. 

 

De Vissa Rosse belooft veel maar biedt weinig. De grote 

slotruine van Borgholm zegt ons weinig, maar biedt veel en 

de duizend jaar oude eiken van het Halltorpshage even 

verder aan de kust boezemen oprecht ontzag in. 

Dan blijkt ook hoe waardevol het herkennen van 

vogelgeluiden kan zijn, want ook hier horen we het 'oude 

mannetje'.  

In de verte doemt de brug over de Kalmarsund alweer op. 

Eenmaal er overheen betekent absoluut het einde van ons 

bezoek aan het eiland. 

 

Öland en Zweden, bedankt voor jullie gastvrijheid. 
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Het nieuwe Atlasproject van SOVON 
 

Jelle van Dijk 
 

In 1979 verscheen de Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels,  de eerste publicatie van SOVON. Die 

naam stond toendertijd voor Stichting Ornithologisch 

Veldonderzoek Nederland. Deze stichting was speciaal 

in het leven geroepen om te komen tot een 

broedvogelinventarisatie van geheel Nederland. In 

Frankrijk (!) en Groot-Brittannië waren al eerder 

broedvogelatlassen verschenen en ons land, met de 

hoogste dichtheid aan vogelwaarnemers van Europa, kon 

natuurlijk niet achterblijven.   

Na afsluiting van het succesvolle broedvogelproject ging 

SOVON ging door en startte een project om ook de 

verspreiding van vogels in het winterhalfjaar en de 

trektijden in beeld te brengen. Hieruit ontstond  in 1987 

de Atlas van de Nederlandse Vogels. De betekenis van de 

afkorting SOVON was ondertussen  gewijzigd in 

Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek 

Nederland. Met ingang van 1984 was SOVON gestart 

met het Broedvogel Monitoring Project.  

Hierbij worden overal in Nederland bepaalde gebieden 

jaar in jaar uit op strak voorgeschreven wijze op 

geïnventariseerd. Met behulp van deze gegevens is na te 

gaan of bepaalde soorten toe- of afnemen.  

Omdat veel vogelaars bij voorkeur in de beste 

vogelgebieden onderzoek doen, leverden deze gegevens 

vooral informatie op over het wel en wee van de 

broedvogels in natuurterreinen (bossen, duinen, 

moerassen). Nauwelijks werd iets bekend over de  

ontwikkelingen in het agrarisch cultuurlandschap en het 

stadslandschap. 

Toen dan ook de Fransen en de Engelsen wederom 

prachtige broedvogelatlassen  publiceerden, werd de roep 

om een nieuwe Nederlandse atlas steeds sterker. SOVON 

ging te rade bij de Engelse zusterorganisatie en met 

ingang van het broedseizoen  van 1998 ging het tweede 

Nederlandse project van start.  

De belangstelling van vogelend Nederland was meteen al 

groot al waren er merkwaardige regionale verschillen. 

Geheel Twente werd in 1998 reeds  geïnventariseerd, 

maar in Friesland  wachtte men nog een jaartje  alvorens 

medewerking te verlenen. Het is de bedoeling dat geheel 

Nederland in een periode van drie jaar  ‘gedaan’ wordt. 

Regiocoördinatoren moeten proberen voor elk blok van 

5 x 5 km een medewerker te vinden.  

Vanuit onze vereniging werd in 1998 voor drie blokken 

ingetekend: 24-57 (Rien Sluijs), 30-17 (Jelle van Dijk) en  

30-16 (Annelies Marijnis). De Vogelclub Katwijk zal in 

1999 het aangrenzende blok in Katwijk doen, terwijl ons 

niet bekende vogelaars de blokken met Oegstgeest en 

Sassenheim inventariseerden. In 1999 zal de Natuur- en 

Vogelwerkgroep Bollenstreek uit Lisse de omgeving van 

Lisse onderzoeken, terwijl de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland het gebied van de AWD voor zijn 

rekening  neemt. 

Bij dit nieuwe vogelonderzoek is het niet de bedoeling 

dat  van elke soort het juiste aantal broedparen  per blok 

van 25 vierkante km precies wordt vastgesteld. Het gaat 

er in de eerste plaats om een zo volledig mogelijke  lijst 

op te stellen van de soorten die in het desbetreffende blok 

broeden.  

Bij elke vogelsoort moet de hoogst vastgestelde 

broedzekerheidscode worden vermeld: 

 

• mogelijk broedend (de soort is waargenomen in het 

broedseizoen in het goede biotoop) 

• waarschijnlijk broedend (territoriumgedrag van een 

paartje op ten minste twee dagen met een week 

tussenruimte) 

• zeker broedend (nestvondst, afleidingsgedrag van 

ouders, enz). 

 

Verder wordt bij een aantal soorten een aantalschatting 

voor het gehele blok gevraagd. Het moge duidelijk zijn 

dat een goede kennis van het terrein nodig is om tot een 

zo volledig mogelijke broedvogellijst te komen. Een 

slootje met wat rietbegroeiing kan net groot genoeg zijn 

voor een Rietgors en een Kleine Karekiet. In een paar 

knotwilgen kan net  dat ene paartje Ringmussen te vinden 

zijn. 

Omdat het moeilijk is om van de meer algemene soorten 

betrouwbare schattingen te geven -   geef maar eens een 

schatting van het aantal Winterkoningen in 25 vierkante 

km - heeft SOVON een methode ontwikkeld om ook bij 

deze soorten gegevens te verzamelen die onderling 

vergelijkbaar zijn. Daartoe heeft men voor elk 5 x 5 blok 

op volstrekt identieke wijze 8 kilometerblokken 

aangewezen.  

Het is de bedoeling dat de medewerker gedurende het 

broedseizoen tweemaal  één uur en niet meer dan één uur 

in dit blok rondloopt (fietst) en alle soorten aanstreept die 

zijn pad kruisen.  

 

Hierbij moet het eerste bezoek vallen in de periode 1 april 

– 15 mei, de tweede in de periode 15 mei – 30 juni. 

Desgewenst kan de waarnemer ook bij dit onderzoek 

aantalschattingen noteren.  

De waarde van deze tellingen staat of valt met de ervaring 

en de goede wil van de waarnemers. Gaat men in een blok 

met duinterreinen deze twee tellingen uitvoeren op 

bijvoorbeeld 5 april en 25 juni, dan krijgt men een 

volstrekt verkeerd beeld van de avifauna van dit 

duinterrein. In begin april zijn wellicht vrij veel Fitissen 

al teruggekeerd, maar talrijke soorten als Grasmus en 

Nachtegaal  ontbreken dan nog geheel. Een groot deel 

van deze vogels wordt eind juni ook niet meer 

opgemerkt, omdat de zang inmiddels vrijwel gestopt is. 

Met behulp van deze acht vierkante kilometers wordt het 

gehele blok van 5x5 km een zogenaamde frequentie-

index toegekend. Werden in drie van de acht blokken 

Grutto’s opgemerkt dan krijgt dit blok voor de Grutto de 

frequentie-index 3/8.  
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Waren er in zeven van de acht onderzochte blokken 

zingende Tjiftjaffen, dan scoort de Tjiftjaf in het blok de 

frequentie-index 7/8. 

 

De Noordwijkse resultaten 

 
De resultaten van 1998 zijn samengevat in de 

bijgevoegde tabel. Hierin zijn ook belangrijke 

aanvullende gegevens verwerkt van Ab Steenvoorden en 

Hein Verkade. Te zien is dat voor alle soorten 

aantalschattingen zijn opgenomen. SOVON vroeg alleen 

schattingen van  de minder algemene soorten. Dit jaar en 

komend jaar mogen nog aanvullende gegevens worden 

toegevoegd. Dit kan bestaan uit het toevoegen van 

bepaalde soorten (bijvoorbeeld een broedgeval een 

Rouwkwikstaart of een Appelvink), het verhogen van 

bepaalde codes voor broedzekerheid (bijvoorbeeld een 

baltsend paartje Buizerden leidt tot code 2) en het  

verhogen van de aantalschatting (bijvoorbeeld de Blauwe 

Reiger verhogen van C naar D als blijkt dat er in 1999 

meer dan 25 paren in blok 30-17 broeden). 

 

Vergelijken we de resultaten van dit onderzoek met de 

gegevens die te vinden zijn in Vogels van Noordwijk en 

omstreken uit 1989 dan vallen een paar dingen op.  

De Blauwe Reiger broedt nog steeds op Offem, maar 

daarnaast heeft deze soort vaste voet gekregen in het 

dennenbosje van de vroeger picknickplaats Nieuw-

Leeuwenhorst. Het totaalaantal is echter vrijwel 

hetzelfde gebleven. Wel is op Offem een voorkeur voor 

de (weinige) naaldbomen  vastgesteld. 

De Nijlgans heeft zich nu als vaste broedvogel in de 

streek gevestigd. Op Oud-Leeuwenhorst werden twee 

paren met jongen waargenomen  

Van de eenden is de Krakeend beslist toegenomen. Deze 

soort is vooral in de graslandpolders te vinden. 

De Sperwer was in 1989 nog geen broedvogel van 

Noordwijk, maar behoort nu  met enkele paren tot de 

vaste broedvogels. Dat kan nog niet van de Buizerd 

worden gezegd. In de zuidelijke AWD en op landgoed 

Keukenhof broedt deze soort  al een aantal jaren, maar  

noch op Offem en Leeuwenhorst, noch in de 

Noordduinen is tot nu toe een nest gevonden. 

Opvallend is dat de Fazant niet meer in blok 30-16, met 

daarin vrijwel het gehele gebied Coepelduynen, werd 

aangetroffen. 

De Kleine Plevier deed een mislukte broedpoging op het 

industrieterrein Gravendijck. Het nestje werd geplet door 

een parkerende vrachtwagen. Bij de molen van de 

Noordwijkerhoek had de Kleine Plevier meer succes. 

Hier werden jongen grootgebracht op een braakliggend 

veldje. 

Al eerder werd in De Strandloper verslag gedaan van 

succesvolle broedgevallen van Zilvermeeuwen op de 

daken van ESTEC en de Willem van den Bergh. 

Vermoedelijk werd hier ook door Kleine 

Mantelmeeuwen genesteld. Op het dak van een 

vleesverwerkingsbedrijf aan de Gravendamseweg tussen 

de spoorlijn en het Soldaatje werd ook door 

Zilvermeeuwen gebroed en ook hier was een paartje 

Kleine Mantelmeeuwen aanwezig. 

De Zomertortel is beslist in aantal teruggelopen. Werd 

het aantal paren eind jaren tachtig nog geschat op 100, nu 

kostte het ons grote moeite het gekoer van enkele paartjes 

te horen te krijgen. 

Koekoeken werden ook beslist minder waargenomen dan 

tien jaar geleden. Vergeleken met de 40-50 paar genoemd 

in  Vogels van Noordwijk en omstreken, is de stand 

gedecimeerd. 

Met de Kuifleeuwerik is het vermoedelijk binnen enkele 

jaren afgelopen. Op het voormalige Singer-terrein werd 

een nestje met vier jongen gevonden, dat evenwel binnen 

enkele dagen door een Zwarte Kraai werd leeggegeten.  

De Grote Lijster blijkt gelukkig nog aanwezig. Op 

Nieuw-Leeuwenhorst en in de Noordduinen werd een 

paartje gelokaliseerd. 

Rietzangers waren niet meer aanwezig bij het 

Oosterduinsemeer, maar op Oud-Leeuwenhorst was een 

klein rietlandje goed voor twee paartjes. 

Een soort als de Spotvogel is vaak moeilijk te vinden. 

Deze soort zit nogal eens op plekjes waar vogelaars niet 

vaak komen: jonge aanplant aan sportvelden, langs 

wegen en bij boerderijen. De 30-40 paren uit eind jaren 

tachtig zijn zeker nu niet meer aanwezig. Met  5-10 paren 

mogen we al tevreden zijn. 

De Grauwe Vliegenvanger was al niet talrijk (12-15 

paren), maar nu is deze soort vrijwel uit onze regio 

verdwenen. Met veel moeite konden twee paren 

gelokaliseerd worden. 

Werden er in de jaren tachtig nog 170-200 paren 

Ringmussen gevonden, nu blijft het aantal beperkt tot  

zo’n  10-20 paar. Wellicht dat bij een systematische 

controle van erven nog enkele tientallenparen worden 

gevonden, een feit blijft dat deze soort dramatisch in 

aantal is terug gelopen. 

Een positieve ontwikkeling werd bij de Vink vastgesteld. 

In Vogels van Noordwijk en omstreken werd deze soort 

nog een vrij schaarse broedvogel met 30-35 paren 

genoemd Nu bedraagt het aantal broedparen 

vermoedelijk meer dan het dubbele. Met name in de 

bossen van de binnenduinrand is deze soort in aantal 

toegenomen. 

 

In de tabel is te zien bij welke soorten nog aanvullende 

gegevens welkom zijn. Zo kan bijvoorbeeld een 

nestvondst van de Groene Specht in de Noordduinen voor 

een hogere broedzekerheidscode in blok 24-57 zorgen.  

Enkele jaren geleden werd een broedende Kuifmees bij 

de Algemene Begraafplaats van Noordwijk aangetroffen. 

Mocht iets dergelijks zich weer voordoen, dan kan de 

code van de Kuifmees voor blok 30-17 verhoogd worden 

tot 3. Het moge duidelijk zijn: er zijn nog vele 

aanvullingen mogelijk. Iedereen die dit jaar of volgend 

jaar aanvullende waarnemingen heeft, wordt verzocht dit 

aan mij (JvD) door te geven. 
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Tabel met de resultaten van  1998 

 

Code broedzekerheid:  1.   mogelijk broedend 

   2.   waarschijnlijk broedend 

   3.   zeker broedend 

 

 

Schatting van het aantal paren: A 1 – 3 

    B 4 – 10 

    C 11 – 25 

    D 26 – 100 

    E 101 – 500 

    

BLOK 30-16 30-17 24-57 

soort    
Fuut - 3 – C 3 – C 

Blauwe Reiger - 3 – C - 

Knobbelzwaan - 3 – B 1 – A 

Soepgans - 3 – A 3 – A 

Canadese Gans - 1 – A - 

Nijlgans 1 – A 3 – B 1 – A 

Bergeend 3 – A - 1 – A 

Krakeend - 3 – C - 

Wilde Eend 3 – B 3 – E 3 – D 

Soepeend - 3 – C - 

Slobeend - 3 – C - 

Kuifeend - 3 – B - 

Sperwer 3 – A 3 – B - 

Buizerd - 1 – A 1 – A 

Torenvalk 3 – A 3 – A 3 – A 

Boomvalk - 3 – A 3 – A 

Patrijs 3 – A 3 – C 2 – B 

Fazant - 3 – A 3 – B 

Waterhoen 3 – A 3 – D 3 – B 

Meerkoet 3 – B 3 – E 3 – B 



 16 

Scholekster 3 – B 3 – D 2 – C 

Kleine Plevier - 3 – A - 

Kievit 3 – A 3 – D 3 – C 

Grutto - 3 – D - 

Wulp 1 – A - - 

Tureluur - 3 – D 3 – A 

Kl. Mantelmeeuw 2 – A 1 – A - 

Zilvermeeuw 3 – C 3 – A - 

Stadsduif 2 – B 3 -  C - 

Holenduif 2 – A 3 -  C 3 – C 

Houtduif 3 – C 3 -  E 3 – E 

Turkse Tortel 3 – C 3 -  D 3 – D 

Zomertortel 3 – A 1 – A 2 – B 

Koekoek 2 – A 2 – A 1 – A 

Bosuil - 3 – B 2 – A 

Ransuil - 3 – A 2 – A 

Gierzwaluw 3 – B 3 – E 2 – C 

Groene Specht 2 – A 2 – B 1 – B 

Grote Bonte Specht 3 – A 3 – C 3 – B 

Kl. Bonte Specht - 1 – A - 

Kuifleeuwerik 3 – A - - 

Boomleeuwerik - - 2 – A 

Veldleeuwerik 2 – A 2 – D 2 – C 

Boerenzwaluw - 3 – D 3 – C 

Huiszwaluw - 3 – B 3 – C 

Boompieper - - 2 – B 

Graspieper 3 – C 3 – A 3 – C 

Gele Kwikstaart 2 – A 3 – C 3 – C 

Eng. Gele Kwikst. 3 – B 3 – A  

Witte Kwikstaart 3 – B 3 -  D 2 – C 

Winterkoning 3 – C 3 -  D 3 – D 

Heggemus 3 – C 3 -  D 3 – D 

Roodborst 3 – C 3 – D 3 – D 

Nachtegaal 2 – C 3 – C 3 – D 

Zwarte Roodstaart 3 – B 2 – A - 

Gekraagde Roodst. - - 2 – A 

Roodborsttapuit 3 – A 3 – A 2 – B 

Tapuit 3 – A 1 – A 2 – B 

Merel 3 – D 3 – E 3 – E 

Zanglijster 3 – B  2 – B 2 – B 

Grote Lijster -  2 – A 2 – A 

Sprinkhaanzanger 3 - A 2 – A 1 – B 

Rietzanger -  2 – A - 

Bosrietzanger 2 – A  2 – A - 

Kleine Karekiet 2 – A  2 – B 2 – A 

Spotvogel -  2 – A - 

Braamsluiper 2 – B  2 – B 2 – B 

Grasmus 3 – D  3 -  D 3 – E 

Tuinfluiter 2 – A  2 – B 2 – B 

Zwartkop 3 – C  2 – D 3 – C 

Tjiftjaf 3 – D  2 – D 3 – D 

Fitis 3 – C  3 – D 3 – E 

Grauwe Vliegenv. - 2 – A 2 – A 

Staartmees 2 – A  2 – B 3 – B 

Glanskop 2 – A  3 – B 2 – B 

Kuifmees -  1 – A 2 – B 

Pimpelmees 3 – C  3 – D 3 – D 

Koolmees 3 – C  3 – E 3 – D 

Boomklever -  3 – A - 

Boomkruiper 2 – A  2 – C 3 – D 

Gaai 3 – B  2 – C 2 – C 

Ekster 3 – C  3 – D 3 – C 

Kauw 3 – C  3 – D 3 – D 

Zwarte Kraai 2 – A  3 – C 2 – B 

Spreeuw 3 – D  3 -  E 3 – E 

Huismus 3 – D  3 – E 3 – E 

Ringmus 3 – A  2 – A 3 – B 

Vink 2 – B 2 – C 2 – D 

Groenling 2 – B  2 – C 1 – B 

Putter 2 – B  2 – C 2 – C 

Kneu 2 – C  2 – C 2 – C 

Barmsijs 1 – A     - - 

Goudvink -     - 1 – A 

Rietgors 3 – A 2 – A 2 – A 

 

Een oude uil
Fred Koning

Op 15 januari 1997 werd bij het plaatsje Anzegem in 

West Vlaanderen in België een dode Ransuil gevonden 

met een Nederlandse ring (nr. 5079377). Voor een in 

ons land geboren Ransuil, is een terugmelding uit 

België op zich al een plezante gebeurtenis, maar het 

leuke van deze uil was dat hij afkomstig was uit de 

Amsterdamse Waterleidingduinen! Op 8 juli 1979 heb 

ik hem als nestjong geringd bij het Oosterkanaal. Het 

dier had een leeftijd bereikt van 18,5 jaar, hetgeen 

uitzonderlijk genoemd mag worden. De gemiddelde 

leeftijd van alle ransuilen die ik in het duin heb geringd 

en later werden teruggevonden is ruim drie jaar. 

Leuke bijkomstigheid was dat het een jong is uit een 

vervolglegsel. Dit zijn legsels die gelegd worden nadat 

een eerste broedpoging is mislukt. De moeder van deze 

uil had op 29 april 1979 een ei gelegd, maar dit werd 

uitgepikt door een ekster. Op 18 mei probeerde ze het 

nog eens in een oud eksternest in een andere meidoorn 

in hetzelfde bos en zo bracht ze alsnog drie jongen 

groot. Eén van hen blijkt nu een taaie geweest te zijn! 

 

Overgenomen uit: Struinen, nieuwsbrief Amsterdamse 

waterleidingduinen. 1999, nr. 21. 
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Woelmuizen 
 

René Wanders 

 
Onbekend maakt onbemind is een gezegde, wat zeker 

opgaat voor de muizen. Waar de gemiddelde stadsmens 

nog wel eens enig mededogen wil tonen voor dat ene 

huismuisje wat in hun keuken zich tegoed doet aan wat 

kruimeltjes, wil de buitenmens zich al helemaal niet 

wagen aan enig medelijden, voor welke muis dan ook. 

De enige kennis, die hij of zij opdoet over muizen is aan 

de hand van de aanwezigheid van roofvogels.  

Hoe vaak wordt er niet gemompeld bij het zien van veel 

buizerden, dat het kennelijk een goed veldmuizenjaar is. 

Bij het neerduiken van een buizerd of torenvalk boven 

het veld kan men de vogelaar, die dit bekijkt, soms met 

enig sadistisch genoegen horen mompelen: "raak", 

wanneer weer een arme veldmuis het leven laat in de 

klauwen van een roofvogel.  

En bij het maaien van een rietveld, omdat men weer wat 

orchideeën of andere zeldzame plantjes wil kweken, wil 

men met de maaitijd wel rekening houden met de 

broedende vogels en maait dus in de herfst, wanneer de 

rietvelden vol zitten met oude en jonge muizen in nesten 

en holen. Gevolg, duizenden muizen laten het leven op 

de meest gruwelijke wijze, maar niemand die protesteert.  

Boeren hebben ook al niks met muizen en zeker niet met 

woelmuizen, omdat ze de akkers en weiden 

ondertunnelen en staan ze dus ook na aan het leven. 

Buitenmensen zien de muizen dus meer als voedsel, 

voedsel voor vogels wel te verstaan, dan als interessante 

dieren.  

Muizen en dan vooral de woelmuizen beschouwen ze 

eigenlijk als een soort kroket op pootjes. En dat is precies 

waar woelmuizen ook zo heel erg op lijken. Ze zijn 

rolrond, aangepast aan 

een leven in tunnels en 

onder de grond, ze 

hebben een hele korte 

staart, een stompe 

snuit en korte in de 

bruine vacht 

verborgen oren. De 

korte pootjes, zijn als 

ze rennen, nauwelijks 

te zien en zo geven ze 

enigszins de indruk 

alsof ze over de grond 

heen rijden of glijden, 

wanneer ze proberen 

hun hol te bereiken 

voordat ze gegrepen 

worden. 

In onze streek leven 

vier soorten 

woelmuizen, waarvan 

er drie wel heel erg 

veel op elkaar lijken.  

Woelmuizen kan je 

het best herkennen aan 

hun gebit, wat uit 

plooikiezen bestaat, 

net als bij koeien en 

paarden. Aan de vorm 

van de plooien kan je de soorten herkennen maar ja, dat 

is bij een levende muis, nou niet echt eenvoudig.  

Zelfs ervaren muizenonderzoekers zien bij zo'n 

wegrennend bruin rolletje echt niet om welke soort het 

gaat. Veldmuis, aardmuis of noordse woelmuis, het is 

nauwelijks te zien. Gelukkig is er één goede uitzondering 

en dat is de rosse woelmuis.  

Die kan je zo herkennen. Hij is roodbruin van boven en 

grijs opzij met een prachtig witte buik. Maar nog meer, 

hij heeft veel grotere oren dan de andere drie, een vrij 

lange staart, ongeveer net zo lang als zijn lichaam en hij 

kan springen en loopt dus ook net als een bosmuis 

springend over de bosbodem. In het vorige stukje over de 

ware muizen schreef ik al, dat de bosmuis eigenlijk 

nauwelijks in het bos voorkomt, maar dat er wel een 

woelmuis is, die daar wel voorkomt.  

En dat is dus de rosse woelmuis, die zich als woelmuis 

helemaal heeft aangepast aan het leven in bossen, onder 

struwelen en andere ruigtes. Hij doet precies hetzelfde als 

een bosmuis, eet insecten en planten, kan klimmen als de 

beste, tot wel vier meter hoog in struiken en bomen, kan 

R. Wanders    
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springen, maar nou ook weer niet zo geweldig, kan 

zwemmen en graven.  

Rosse woelmuizen, zijn daardoor dan ook geduchte 

concurrenten van de bosmuis en waar bosmuizen en rosse 

woelmuizen samenleven ontstaat een hevige strijd om het 

bestaan tussen de twee soorten. Maar rosse woelmuizen 

zijn zulke leuke beesten om te zien en vooral ook om 

bezig te zien, dat het de moeite waard is om eens rustig 

aan de rand van een greppel te gaan zitten of bij wat 

braamstruiken en heel stil, maar toch goed om je heen te 

kijken en vooral te luisteren.  

Vroeg of laat verschijnt er dan wel al ritselend een 

donkere muis, die snuffelend en met olijke sprongetjes 

zijn kostje bij elkaar gaat scharrelen.  

Gelukkig zijn het dag- en nachtdieren, zodat ze goed te 

zien zijn overdag. Vooral 's morgens, wanneer de zon 

haar eerste warmte gaat geven, zijn ze erg actief.  

 
 

Rosse woelmuizen komen niet overal in Nederland voor 

en dat komt voor een deel, omdat ze heel erg honkvast 

zijn. Een rosse woelmuis verlaat het liefst nooit zijn 

geboorteplekje en doet dat alleen als hij eruit geknokt 

wordt door zijn ouders of andere muizen, omdat er te veel 

soortgenoten samen op één plek wonen.  

Zo verhuizen ze bijna nooit en blijven gebieden, waar ze 

nog niet voorkomen, maar er wel zouden kunnen leven, 

soms heel lang leeg. Zo'n gebied was het nieuwe land, de 

Zuidelijke Flevopolder.  

Het duurde daar meer dan 20 jaar voor er rosse 

woelmuizen verschenen, terwijl de bosmuis er al lang 

was. Maar de allereerste muizen, die zich daar vestigden 

waren de dwergmuis èn de veldmuis.  

De veldmuis is een echte pionier, die nieuw ontstaan land 

meteen bevolkt, er jongen krijgt, veel jongen en nog meer 

jongen en zo binnen één jaar een ware muizenplaag 

vormt.  

Dan ritselt het overal van de veldmuizen, zitten overal 

holletjes en zie je vraatsporen en keutels liggen.  

De overtollige muizen zwermen dan weer uit, op zoek 

naar nieuwe gebieden, of worden opgegeten door een 

hele waslijst aan roofdieren of komen om van de honger 

of ziekte. En zo ontstaat dan na een jaar met zeer veel 

veldmuizen een jaar met zeer weinig veldmuizen, waarna 

er weer veel jongen geboren worden enz.  

Zo ontstaan ook de goede en de slechte veldmuizenjaren. 

De veldmuis, klein, vaalbruin, een stompe snoet en zeer 

korte staart en oren, lijkt als twee druppels water op zijn 

neef de aardmuis en zelfs in de hand is het moeilijk de 

twee uit elkaar te houden.  

Zelf kunnen ze dat maar al te goed en kunnen elkaar niet 

luchten of zien.  

Veldmuizen en aardmuizen leven bijna altijd gescheiden 

in verschillende soorten van biotoop, wanneer ze in 

eenzelfde streek voorkomen. De veldmuis in het korte 

gras, de aardmuis in de hoge ruigte van riet en moeras, 

onder laag struweel en zelfs aan de bosrand, waar nog 

hoog gras groeit. 

 Komt maar één van de twee soorten in een bepaalde 

streek voor, dan bewonen ze alle biotopen van zowel 

aardmuis als veldmuis.  

De veldmuis is een beetje een agressief baasje, die ook 

wel eens soortgenoten en andere muizen doodt, de 

aardmuis is daarentegen een vredige lobbes, die zelfs de 

dwergmuis geen vlieg kwaad doet en vaak kan je ze dan 

ook samen zien eten aan één en dezelfde rietpluim, als 

deze tenminste al door de storm is geknakt en op de grond 

ligt.  

Anders is natuurlijk de goed klimmende dwergmuis hem 

voor, want klimmen kan een aardmuis maar uiterst 

bescheiden, net zoals de veldmuis trouwens. Was de 

veldmuis een echte pionier en zwerver, de aardmuis is 

bijna net zo honkvast als de rosse woelmuis en heeft aan 

grootschalige verhuizingen net zo'n broertje dood. Het is 

nog maar sinds kort dat de aardmuis het veenweidegebied 

is overgestoken en de duinen heeft ontdekt. Pas tien jaar 

geleden werden de eerste aardmuizen in de duinen 

gevangen. 

Er is nog een derde soort woelmuis, die op het oog maar 

nauwelijks te onderscheiden is van de vorige twee en dat 

is de noordse woelmuis. Deze soort is hier blijven wonen, 

toen het gletsjerijs uit de laatste ijstijd tot net aan 

Nederland reikte.  

Normaal komt hij voor in arctische en subarctische 

gebieden en naar het noorden vinden we hem voor het 

eerst weer in Zweden 

en oostwaarts aan de oostgrens van Duitsland. Maar met 

de laatste ijstijd kwam hij dus naar het zuiden afzakken 

en in ons landje vond hij het goed toeven, ook toen het 

later weer warmer werd en het gletsjerijs zich weer 

terugtrok naar Scandinavië. Geen wonder, want het is een 

woelmuis, die zelden de kans krijgt om te woelen en te 

graven, want hij leeft bij voorkeur in rietmoerassen en 

andere gebieden met een hoge waterstand en riet vindt hij 

heerlijk.  

Zulke biotopen zijn en waren er in Nederland dan ook 

genoeg en terwijl hij in de jaren 60 en 70 steeds 

zeldzamer werd is hij nu weer toe aan het nemen en breidt 

zelfs zijn gebied uit. Zo is hij ook in onze streken 

terechtgekomen en is nu algemeen bij de Kagerplassen. 

Meestal is de noordse woelmuis flink groter dan de 

aardmuis en de veldmuis, maar ook aardmuizen kunnen 

best heel groot worden. 

Drie soorten woelmuizen met stompe snuit, vaalbruine 

vacht, rolrond lijf en een heel korte staart, we kunnen ze 

nauwelijks uit elkaar houden, leven heel verschillend en 

bestrijden elkaar om de beste plekjes en de beste biotoop. 

Je kan je afvragen waarom ze dan zo enorm op elkaar 

lijken. En dan komen we weer terug bij het begin van het 

verhaal, want alle drie de soorten, of ze het nu willen of 
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niet, dienen heel vaak als voedsel voor allerlei soorten 

dieren, van vogels via padden tot zoogdieren. En de 

allerbeste manier om toch zo min mogelijk kans te 

hebben om als mobiele snack te dienen voor torenvalk of 

vos is een goede schutkleur, een lijf wat razend snel onder 

de grond kan verdwijnen of onder planten en stenen en 

wat een razend snelle sprint naar de veiligheid kan 

maken. En daar is bij alle drie de soorten hun uiterlijk 

enorm goed aan aangepast. 

Eten en gegeten worden, dat lijkt het doel en het lot van 

de drie bruine woelmuizen, want de rosse woelmuis laat 

zich niet zo makkelijk verschalken, doordat hij onder 

bossages leeft.  

De drie bruine woelmuizen, de veldmuis, de aardmuis èn 

de noordse woelmuis hebben één schrale troost, zij en 

alleen zij bepalen door hun aantal hoeveel muisetende 

roofdieren er in een gebied voorkomen en de roofdieren 

zelf hebben daarbij niets in te brengen want zijn er geen 

woelmuizen, dan is er geen eten genoeg voor de buizerd, 

de torenvalk en de vos en kunnen deze hun jongen niet 

grootbrengen.  

Vandaar, dat er wel eens mensen zijn, die bij het zien van 

veel buizerds of torenvalken mompelen of zeggen, dat 

het wel eens een goed veldmuizenjaar kan zijn.  

En wij kunnen dan net alsof we echte 

woelmuizenspecialisten zijn, zeggen dat het deze keer 

anders best wel eens een goed aardmuizenjaar kan zijn.  

En wie weet stimuleert dat de vogelkijker dan weer om 

zich eens wat meer te interesseren voor muizen, zodat ze 

ook de aandacht èn de waardering krijgen, die ze 

verdienen.

W. Andelaar 

 

Als geen andere plaats leent Noodwijk zich voor een 

rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 

oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Het aardige van wonen in een land als Nederland is de 

mogelijkheid om de wisseling van de seisoenen mee te 

maken. Persoonlijk heb ik daarbij een voorkeur voor de 

lente. Het idee dat alles weer nieuw wordt boeit mij en 

met mij veel mensen. De Engelsen hebben het over de 

spring. Dat geeft nog beter aan wat er in het voorjaar 

gebeurt. 

 

Mei van Gorter is wel een van de bekendste 

dichtwerken van ons taalgebied en beschrijft de 

voorjaarsgevoelens die veel mensen jaarlijks over zich 

krijgen. Het echte voorjaar begint voor mij echter 

vroeger. Maart en april zijn de maanden waarin de 

meeste trekvogels weer op honk zijn. Veel planten laten 

zelfs al eerder iets van zich zien.  

Zo`n typische voorjaarsplant is voor mij de 

Voorjaarshelmbloem. Een plantje dat vooral aan de 

duinvoet gedijt. Langs de Prins Hendrikwegen en de 

Koepelweg bijvoorbeeld is het in het vroege voorjaar te 

vinden. Het duintje bij de ingang van de algemene 

begraafplaats was tot voor kort ook een bekende 

groeiplaats van de plant. Tegen het huis van Passchier 

aan stonden hier de Voorjaarshelmbloemen in grote 

getale. Geflankeerd door Blauwe Druifjes en geel 

Speenkruid leverde het duintje telken jare een fraai 

plaatje op. Helaas is het duintje bij de renovatie van de 

ingang van de begraafplaats vergraven en gaf het dit 

voorjaar niet veel moois te zien. Het waren 

voornamelijk akkeronkruiden die de kop op staken. Het 

zal dan ook nog wel weer een aantal jaren duren voor de 

oorspronkelijke vegetatie weer terug is gekomen. Als er 

tenminste niet te kwistig met zwarte grond is 

omgesprongen. Het is nu zaak om de Oude Zeeweg over 

te steken om het plantje het volgend voorjaar weer te 

zien.  De tuin van poelier Waal is normaliter goed van 

Voorjaarshelmbloem voorzien.  

 

Planten zijn, net als de dieren, keurig ingedeeld in 

klassen, families en dergelijke. Daarnaast zijn ze, net als 

wij mensen, van een naam 

voorzien. Over de 

naamgeving van planten 

zijn verschillende 

boeken geschreven. Zowel 

een meneer Klein als 

een meneer Backer 

hebben daar dikke pillen 

van boeken over 

geschreven. Daarbij 

gaan ze in op de 

achtergrond van de 

naamgeving en worden 

ook de volksnamen van 

planten besproken. De 

laatste jaren wordt aan 

dat laatste aspect nog 

wat meer aandacht 

geschonken. Er zijn 

daarover verschillende 

boekjes op de markt gekomen.  

De Voorjaarshelmbloem komt ook in 

deze boekjes voor.  
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Een van de volksnamen van deze plant luidt: `Vogeltje 

op een krukje`. Een toepasselijke naam als je de bloem 

eens wat nader onder de loep neemt. Met wat fantasie is 

daar een kanariepietje op een stokje van maken. Bij 

excursies door de natuur, speciaal als er kinderen bij 

zijn, is het laten zien van dit soort zaken een leuke 

bijkomstigheid. Daarbij is het voor veel mensen een 

goed hulpmiddel om de plant ook later weer te 

herkennen en op naam te brengen. 

De naam van de bewuste meneer Backer, waar al eerder 

sprake van was, kwam ik laatst tegen in het archief van 

Jan Kloos, de geschiedschrijver van Noordwijk. Het 

betrof enkele brieven over en weer over de vraag of een 

bepaald plantje nog steeds in Noordwijk voorkwam. Het 

betrof een plantje dat ooit eens lang het Fagele zou 

hebben gestaan. Backer was in die tijd, rond 1920, 

kennelijk met zijn boek bezig en probeerde op deze 

wijze aan zijn gegevens te komen. Kloos moest hem 

echter teleurstellen, het stond er niet meer 

 

 Dat geldt gelukkig niet voor het `vogeltje op een 

stokje`. Op een wandeling langs de `Dobbelmanseweg`, 

het Dompad en de Koepelweg kunnen we het in het 

vroege voorjaar niet missen.   

 

 

OMKIJKEN......STRANDLOPER 1973. 

 

Bijeengezocht door Ees Aartse.
 

 

Bij terugkijken in het verleden van onze vereniging 

word je iedere keer geconfronteerd met vergeten of 

bijna vergeten activiteiten. Soms verbaas je je dat 

sommige belangrijke gebeurtenissen, kalender 

gezien, zo lang geleden zijn. In je herinnering was 

dat veel korter geleden gebeurd. 

Een goed voorbeeld is het opvangen van een 

Goudlijster in het vogelasiel aan het Dompad.  

In het JAAROVERZICHT VOGELASIEL 1972 

schreef Dick Hoek het volgende: 

 

Dit jaar werden 143 vogels binnengebracht. 

Evenals in voorgaande jaren was een groot deel er 

zo slecht aan toe, dat hulp niet meer mocht baten. 

In het najaar waren er veel slachtoffers van glazen 

windschermen e.d. De meeste waren spoedig weer 

hersteld; ze hadden slechts een paar uur rust nodig. 

Dat was helaas niet het geval met de GOUDLIJSTER die 

2 oktober werd binnengebracht. Hij had waarschijnlijk 

zijn nekwervels beschadigd, zodat hij gedeeltelijk verlamd 

was. Door de langdurige krachtige oostenwind was deze 

vogel, die in Oost-Siberië en Japan broedt, hierheen 

gedreven en in de buurt van de Golfbaan tegen een 

windscherm gevlogen. Door personeel van Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie te Leiden is de vogel geringd. Een 

aantal dagen later is de vogel toch doodgegaan. De dode 

vogel is in het museum opgezet.  

Dat deze waarneming iets bijzonders is, moge wel blijken 

uit het feit dat de Noordwijkse Goudlijster de 11e 

waarneming is en de 3e levende Goudlijster. 

 

(Uit: De Strandloper 5e jaargang nr. 1, 1973) 

 

 

Door het groter worden van de Vereniging wordt ook het 

ledenbestand gevarieerder. Ook niet vogeltjesmensen 

worden lid. Ook die leden willen daadwerkelijk iets op 

natuurgebied doen binnen de vereniging of willen ruimer 

geïnformeerd worden. De vraag werd toen gesteld: dekt de 

naam van de vereniging (die toen op de buitenkant van de 

Strandloper nog Vereniging voor Vogelbescherming 

Noordwijk heette, maar binnenin op de eerste bladzijde al 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming genoemd 

werd) wel alle activiteiten? Willem Baalbergen, toen 

voorzitter van onze vereniging, vond van niet en meende 

dat het tijd werd eens te gaan denken over de toekomst van 

de vereniging. Via een enquête wilde hij de mening peilen 

van de leden. 

Hij klom toen in de pen en schreef het volgende: 

 

 

WAT NU??????         WAT NU?????        WAT NU????? 

 

In de jaarvergadering van februari jl. (1973) is gesproken 

over de lijn die we als vereniging in de toekomst gaan 

voeren. Van een gezellig clubje mensen die naar vogels 

kijken, zijn we zo langzamerhand uitgegroeid tot een naar 

Noordwijkse begrippen, vrij grote vereniging. Een 

vereniging, die vooral de laatste twee jaren, nogal aan de 

weg heeft getimmerd. Begonnen met een actie tegen de 

aanleg van een weg met parkeerterrein in de Noordduinen, 

zijn we in de planologie van ons dorp gedoken. We zijn 

daarbij wat van ons oorspronkelijk doel n.l. het 

beschermen van de natuur, afgedwaald. 



 21 

Op bedoelde vergadering werd aan de leden de vraag 

voorgelegd: Wat nu? Moeten we ons weer wat meer gaan 

toeleggen op de natuurbescherming of gaan we door met 

de strijd voor een goed leefmilieu in het algemeen. Direkte 

aanleiding tot deze vraagstelling waren de plannen voor 

een enorm appartementenhotel aan de Noord-Boulevard. 

Bij de bestudering van het struktuurplan voor Noordwijk, 

zijn we steeds weer tegen het slechter wordende 

leefklimaat aangelopen, vooral in Noordwijk aan Zee. De 

ontluisterende dorpskernen en de ongebreidelde 

uitbreiding van bars, dancings e.d. doen het woonklimaat 

geen goed. Het zit er dik in, dat bij realisering van de 

appartementenplannen aan de Noord-Boulevard, deze 

tendens zich nog verder zal voortzetten. 

De vraag was: moeten wij ook hiertegen in het geweer 

komen? Gaan we hiermee niet te ver van ons doel af? 

Zullen we zo langzamerhand niet voor dorpsidioten 

worden aangezien? 

Deze vragen legden we aan de leden voor. Echter, net zo 

min als het bestuur, zijn we er op deze vergadering 

helemaal uitgekomen. Algemeen was ook de vrees voor 

een nog verdere aantasting van het woonklimaat. Hoewel 

één der aanwezigen kenmerkend opmerkte dat de 

dorpsidioten wel eens ergens anders gezocht zouden 

moeten worden, was men in meerderheid toch niet zo voor 

acties buiten de natuurbeschermingssfeer. 

Wij moeten ons nu beraden wat te doen. We willen graag 

dat daarbij alle leden meedenken, ook diegenen die niet op 

de jaarvergadering aanwezig waren. 

 

Persoonlijk zie ik 3 mogelijkheden: 

1e. De vereniging laten zoals ze is en hopen dat anderen 

zich met het   milieu in het algemeen gaan bezig houden. 

2e. Het oprichten uit onze gelederen van een aparte 

vereniging voor  milieubeheer (e.v. aansluiting zoeken bij 

de organisatie die in d  Bollenstreek opereert) 

3e. De doelstelling en de naam van de vereniging 

aanpassen en het milieu in het algemeen tot ons 

werkterrein maken. 

 

Mij spreekt deze laatste mogelijkheid het meest aan. 

Gewild of ongewild zijn we nu één keer in milieuzaken 

terechtgekomen. We hebben hierbij wat ervaring 

opgedaan. We hebben mensen in onze vereniging die op 

dit terrein thuis zijn. Ik verwacht van een aparte 

organisatie nogal wat versnippering van krachten. Het zal 

in de praktijk ook niet zo eenvoudig zijn de zaken te 

scheiden. Bescherming van vogels en natuur houdt vaak in 

het redden van waardevolle terreinen. 

Maar nogmaals: dit is mijn persoonlijke mening. In het 

bestuur wordt er niet helemaal gelijk over gedacht. We 

zouden het daarom prettig vinden uw aller mening te 

horen. Per slot vormen niet wij, maar u de vereniging. 

Aansluitend op het gesprek op de jaarvergadering vindt u 

in deze 'Strandloper' een formuliertje ter invulling. Graag 

zien we dit zo spoedig mogelijk ingevuld terug. 

 

(Uit: De Strandloper, 5e jaargang nr.2-1973) 

 

 

U bent natuurlijk nieuwsgierig naar de uitslag van de 

enquête. De uitslag stond eigenlijk al bij voorbaat vast. Het 

huidige beleid van de Vereniging nu (1999) komt nog sterk 

overeen met de mening van de leden uit 1973 en het toen 

gevoerde beleid.  

Willem Baalbergen, toen voorzitter, publiceerde de uitslag 

in De Strandloper. Hieruit het volgende gedeelte: 

 

Het grootste deel van de leden vindt dat onze taak in de 

eerste plaats op natuurbehoud ligt. Men is bang dat we als 

vereniging dan te veel op zijpaden terechtkomen. Ook 

wordt er aan getwijfeld of we wel met elkaar voldoende 

deskundigheid ten opzichte van andere zaken kunnen 

aanbrengen. 

Als bestuur hebben we alle reakties op een rijtje gezet en 

uitgebreid besproken. We zijn tot de conclusie gekomen 

dat het goed is het merendeel van de leden in hun opvatting 

te volgen. We zullen dus aan onze doelstellingen geen 

uitbreiding geven t.o.v. het milieu in het geheel. Wel willen 

we het begrip natuurbehoud niet al te beperkt opvatten. We 

hebben dit tot nu toe ook niet gedaan. Zaken die zijdelings 

met het behoud van de natuur te maken hebben, zoals 

bestemmingsplannen, bespuitingen enz. zullen we met 

aandacht blijven volgen. 

 

(Uit: De Strandloper 5e jaargang nr.3-1973) 

 

 

Een stukje nostalgie? Sommigen van u zullen zeggen dat 

sinds 1973 op en rond de Noord-Boulevard nauwelijks iets 

is veranderd. Dezelfde problemen van toen gelden weer of 

nog steeds. 

 

Leden schrijven graag over vogelimpressies uit (verre) 

vakantielanden of bijzondere waarnemingen naast de deur, 

maar er zijn ook leden die zich wagen aan literaire soms 

hele romantische verhalen. (Oom) Kees van der Luijt, één 

van de oprichters van onze vereniging, schreef zo'n 

verhaal.  Het is bijna poëzie. 

 

 

SUIZENDE WIEKEN 

 

   Het suizen in de lucht wies aan tot fluiten en luid gedruis 

toen een troep vogels van grote hoogte naar beneden 

zigzagde. Zij joegen over de toppen van de duinen en 

remden hun onstuimige daling af op het duinmeertje.     De 

vogels kwamen in opwinding door de boodschap die elke 

lente opnieuw fluistert. 

   De wind joeg met vlagen langs hun flanken en dreef hen 

op tot grote hoogte, weg naar het verre noorden. Al deze 

volkomen gestroomlijnde lichamen baanden zich een weg 

door de lucht. Eeuwen lang is dit al zo gegaan zonder 

ophouden, veel en veel langer voor de mens op aarde 

leefde. 

   Alle gehoorzaamden aan de betoverende roepstem om 

naar het noorden te trekken. De route die zij kozen is geen 

richting op goed geluk, maar zij zochten hun weg die 

nauwkeurig was uitgestippeld en die door hun voorgan-

gers al duizenden jaren geleden werd uitgekozen en 

sindsdien voortdurend werd gevolgd. 

   Het is ongelooflijk als men bedenkt dat deze vogels zich 

tijdens de trek honderden mijlen per dag verplaatsen en 

misschien nog verder, terwijl zij soms, als op commando, 
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neervallen uit de lucht om voedsel te vergaren op de akkers 

en slikken, oplettend op hun vijanden, te land en in de 

lucht, meest des nachts, en soms in zulke aantallen of het 

een vliegende colonne is, zich uitstrekkend tot aan de 

horizon. 

   
Ook de kleine zangvogels vliegen hun emigratietocht in de 

nacht om hun vijanden te ontwijken, die hen overdag 

bedreigen. 

   Zij vliegen soms op zeer grote hoogte, maar bij 

stormachtig weer dalen zij en suizen laag door de dalen en 

langs de duintoppen om plotseling omhoog te schieten bij 

het naderen van een dorp of stad. 

   In de nacht oriënteren zich de vogels op het patroon van 

de maan en de sterren, die hen helpen feilloos hun koers te 

houden. Vele vogels kennen deze vliegwegen en hun 

instinct brengt hen waar zij wezen moeten. De trekdrang 

om naar het noorden te 

vliegen wordt nimmer 

gedoofd. 

   Hun leider voorop, 

voortvarend, de halzen 

gestrekt stevenen zij verder 

mijl na mijl. Zwarte stippen 

tekenen zich af tegen de 

blauwe hemel, soms 

samensmeltend tot een grote 

slagorde van vliegende 

vogels. 

   De lucht is vol geluid en 

gesuis van slaande vleugels. 

Met grote snelheid storten zij 

zich in de wolken en schieten 

er weer uit, hals over kop 

steeds weer hun koers 

bepalend naar de 

broedplaatsen. 

   Bij een mistige ochtend hoorden wij de ganzen over ons 

heen trekken en hun gak-gak is niet van de lucht, linea 

recta volgen zij hun koers naar het noorden. 

   Roepend vervolgen zij hun weg naar de broedplaatsen. 

In hun bewogen bestaan in het noorden paren de vogels, 

bouwen hun nesten en brengen hun jongen groot, het liefst 

ver van de mensen in de nabijheid van eenzame meren en 

wouden tot de naderende winter hen weer naar het zuiden 

jaagt. 

   Het is een toneel van beweging van steeds wisselende 

luchten en eenzame bossen. 

   Altijd zijn er gevaren en kunnen er roofvogels omlaag 

schieten uit de lucht of de mens die op de loer ligt met een 

geweer. 

   Sommige vogels vliegen de halve wereld rond, weer 

andere vliegen duizenden mijlen over zee naar hun 

broedplaatsen, zonder neer te strijken maar alle met 

hetzelfde doel. 

   Altijd in het voorjaar en in het najaar die eeuwig 

bewegende wieken. Iedere mijl noordwaarts versterkt hun 

trekinstinct, dat hen zo machtig meesleept. 

   Zo is het altijd gegaan al bij het begin van de aarde en 

zo zal het altijd blijven, eeuwen lang, jaar na jaar een 

symfonie van suizende vleugels, en veel en veel langer dan 

de mens op aarde vertoeft. 

 

(Uit: De Strandloper 5e jaargang nr.3-1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekening Els Koster-Walraven 
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Advertenties: 

 

TE KOOP AANGEBODEN: 

 
Cameraset kompleet, uitsluitend in één koop 

Body Minolta-5000 Autofocus 

Lens: Minolta autfocus 35-70 mm zoom incl. polarisatiefilter 

Lens: Minolta autofocus 70-210 mm zoom incl. Polarisatiefilter 

Lens: Sigma 600 mm Spiegellens, vast diafragma 8 

Flitser Minolta program AF 4000 

 

Alles in goede staat . Vaste prijs: fl. 600,- 

Inlichtingen: Berend Ike  tel. 071-3612370 

 

 

TE KOOP AANGEBODEN: 

 
Opgezette vogels, in perfecte staat en van erkende preparateur. 

 

Vaste prijs ! 

Purperreiger    fl. 150,- 

Sperwer man onvolwassen  fl. 100,- 

Torenvalk vrouw    fl. 100,- 

Groene Specht onvolwassen  fl. 100,- 

Kemphaan vrouw winterkleed  fl.   75,- 

Drieteenstrandloper   fl.   75,- 

Vaal Stormvogeltje   fl.   50,- 

Graspieper    fl.   50,- 

Boomklever    fl.   50,- 

Grauwe Vliegenvanger   fl.   50,- 

Zwarte Mees    fl.   50,- 

Keep zomerkleed    fl.   50,- 

Gekraagde Roodstaart man   fl.   50,- 

Zwartkop man    fl.   50,- 

Huiszwaluw    fl.   50,- 

Paapje vrouw    fl.   50,- 

 

Inlichtingen Ab Steenvoorden  tel. 071-3649154  (na 19.00 uur ) 

 
. 
  Loop eens mee en ontdek de natuur 

Natuurwandelingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. ledere eerste 
en derde zondag van de maand. Siem Langeveld en Ton Puts laten de 
natuur in de duinen spreken. Loop eens mee, hoor het zelf. De wandeling 
begint om 13.00 uur bij bezoekerscentrum de Oranjekom. Aanmelden is 
niet nodig, een geldig toegangsbewijs wel. U bent welkom op: 16 mei, 
6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus. 

Vroege vogelwandelingen 
Vroege vogels zijn elke tweede zondag van de maand welkom. 
Siem Langeveld en Ton Puts staan bij het krieken van de dag al voor u · 
klaar. Het schema voor de rest van het jaar ziet er als volgt uit: 
 
13 juni 5.15 uur ingang ’t Panneland 

11 juli 5.30 uur ingang de Zilk 

8 augustus 6.15 uur ingang Zandvoortselaan 

12 september 7.15 uur ingang 't Panneland 

10 oktober 8.00 uur ingang de Zilk 

14 november 8.00 uur ingang Zandvoortselaan 

12 december 8.45 uur ingang 't Panneland 

Er is geen wandeling bij onweer of gladde wegen. 
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Veldwaarnemingen januari t/m maart 1999 
 

Roodkeelduiker 12     10-01 tp in zee thv zeetrekhut AS 

  2 12-01 tp in zee thv zeetrekhut AS 

  1 06-03 tp in zee thv zeetrekhut AS 

  1 26-03 buitenwatering Katwijk JR 

Duiker spec. 296 06-01 over zee JvD 

Dodaars 3 01-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 10-01 Westerkanaal AWD JR 

  1 10-01 van Limburg Stirumkanaal JR 

  5 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 11-01 Leidsevaart thv Noordwijkerhoek AS 

  1 11-01 van Berckelweg Bronsgeest AS 

  1 18-01 Oosterkanaal AWD AM 

  1 20-01 Leidsevaart thv tennispark Jonkers JR 

  1 31-01 Westerkanaal AWD JR  

  1 03-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JR 

  1 14-02 slootje Polder hoogeweg AM 

  1 21-02 slootje Polder Hoogeweg JR 

  3 06-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS/HV 

  1 13-03 Maandagse Wetering thv vogeltoren AS 

  1 21-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AM  

  1  31-03 Coepelduynen Guytedal AS 

Noordse Stormvogel 2 22-02 over zee (09.00-10.00) JvD 

Grauwe Pijlstormvogel 1 03-01 over zee noord AS 

Jan van Gent 2 06-03 over zee noord AS 

Roerdomp 1 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

Ooievaar 2 13-03 Polder Hoogeweg AS 

Wilde Zwaan 2 01-01 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

  2 10-01 overvliegend Haasveld AWD JR 

   31 23-01 over zee zuid (10.00-11.00) HV 

  2 01-02 Elsgeesterpolder AS 

  2 07-02 Elsgeesterpolder AS 

  2 13-02 Polder Hoogeweg JR/JvD 

  2 07-03 polder Hoogeweg AS/HV 

  2 13-03 Elsgeesterpolder AS 

Rietgans spec. 18 01-01 AWD overvliegend Sparrevlak zuid AS 

   2 06-03 over zee noord AS 

Brandgans 60 01-01 over zee (09.00-10.00) JvD 

Casarca 2 31-01 Polder Hoogeweg AM 

  4 13-02 Polder Hoogeweg JvD 

  5 14-02 Polder Hoogeweg JR 

Krakeend 24 23-01 over zee zuid HV 

Wintertaling 360 11-01 AWD Westerkanaal en v. L. Stirumkanaal   AS 

Wilde Eend 647 13-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Pijlstaart 36 23-01 over zee zuid (10.00-11.00) HV   

  2 31-03 overvliegend Coepelduynen AS 

Zomertaling 2 31-03 Coepelduynen AS 

Tafeleend 59 23-01 over zee zuid (10.00-11.00) HV  

  220 23-01 in zee rustend (11.30-12.30) JvD 

Amerikaanse Smient 1 06-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

Topper 4 09-01 over zee zuid AS 

  12 23-02 over zee (09.00-09.30) JvD 

  8 06-03 over zee noord AS 

Middelste Zaagbek 4 09-01 over zee noord AS 

  3 10-01 over zee noord AS 

  4 12-01 over zee noord AS 

  1 06-03 over zee noord AS 

  3 20-03 over zee noord AS 

Grote Zaagbek max. 7  jan/maart vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS/JR,AM/HV 
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  24 01-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  6 10-01 AWD van Limburg Stirumkanaal JR 

   30 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  5 18-01 Oosterkanaal AM 

   2 22-01 Oosterduinsemeer JR 

  2  Westerkanaal AWD JR 

  3 12-03 slootje achter Sancta Maria JR 

Grote Zee-eend 2 06-03 over zee noord (09.15-09.45) HV/JvD 

Nonnetje 9 01-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  26 10-01 AWD van Limburg Stirumkanaal JR  

  7 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  17 31-01 Westerkanaal AWD JR 

  14 31-01 van Limburg Stirumkanaal AM 

  1 03-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JR 

  3 06-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  2 20-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 29-03 vijver nieuw-Leeuwenhorst JvD 

Brilduiker  23 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

Krooneend 4 11-01 AWD Westerkanaal thv pindabergje AS 

Blauwe Kiekendief 1 01-01 over zee zuid AS 

  1  10-01 overvliegend van Limburg Stirumkanaal JR 

  1 11-01 jagend De Vellen AWD AS 

  1 28-03 Coepelduynen AS 

  1 31-03 Coepelduynen AS 

Havik 1 11-02 jagend Duindamseslag AS 

  1 25-03 Zwetterpolder Noordwijkerhout JR 

  1 28-03 Coepelduynen AS 

Smelleken 1 01-02 tp bollenland Bronsgeest AS 

Slechtvalk 1 03-01 Polder Hoogeweg JJ  

  1 14-01 Polder Hoogeweg JJ 

  1 24-01 Polder Hoogeweg JJ/HV 

  1 28-01 Polder Hoogeweg JJ 

  1 08-03 Polder Hoogeweg JJ 

Patrijs 14 09-01 Polder Hoogeweg JvD  

  2 06-03 Coepelduynen JvD 

  2 20-03 baltsend Coepelduynen AS 

  2 20-03 baltsend Polder Hoogeweg thv molen AS 

Waterral 1 01-01 AWD roepend van Limburg Stirumkanaal AS  

  2 10-01 Westerkanaal AWD JR 

  1 10-01 van Limburg Stirumkanaal JR 

  3 11-01 AWD van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 13-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Goudplevier 70 10-01 Oud-Leeuwenhorst JV 

  36 07-02 Elsgeesterpolder AS 

  68 13-03 Polder Hoogeweg AS 

Witgatje 1 10-01 Westerkanaal AWD JR 

  1 25-03 Leidsevaart Noordwijkerhout JR 

  1 31-01 Oosterkanaal AM 

Houtsnip 2 09-01 Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  1 11-01 AWD Schrama AS 

  1 03-02 Nieuw-Leeuwenhorst JR 

  1 14-02 Nieuw-Leeuwenhorst DP 

  1 20-02 Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 20-03 Zwate Pad Rijnsoever AM 

Zwartkopmeeuw 1 09-01 over zee noord AS 

 1 20-02 op strand voor Boulevard Hotel AM  

 1 20-03 over zee noord AS/JvD/JG 

Dwergmeeuw 12 09-01 over zee noord AS 

  2 06-03 over zee zuid AS 

Kleine Mantelmeeuw 1 01-02 op strand HV 

Geelpootmeeuw 1 11-01 op strand HV 

Drieteenmeeuw 8 03-01 over zee zuid AS 



 26 

  74 06-01 over zee (09.00-10.00) JvD 

  1 12-01 tp in zee thv zeetrekhut AS 

  28 28-01 over zee (09.00-10.00) JvD 

  90 22-02 over zee (09.00-10.00) JvD 

  1 06-03 over zee zuid AS 

Alk/Zeekoet 79 06-01 over zee (09.00-10.00) JvD 

IJsvogel 1 14-03 Offem HV 

Zwarte Specht 2 01-01 AWD Vogelenvelderbos AS 

Kuifleeuwerik 2 30-01 op strand voor Duindamseslag JvD 

  3 20-02 voor Boulevard Hotel AM 

  3 13-03 thv Boulevard Hotel AM 

Boomleeuwerik 3 03-01 overvliegend Willem v.d. Bergh JR 

  3 13-03 AWD Wolfsveld JJ  

  1 28-03 AWD ingang De Zilk JR 

Grote Gele Kwikstaart 1 01-02 Leidsevaart thv Piet Gijs AS 

  1 07-03 Leidsevaart thv Piet Gijs AS 

  1 08-03 Polder Hoogeweg JJ 

  1 14-03 Gerleeweg Vinkeveld Noordwijk JR 

Rouwkwikstaart 1 13-03 Gerleeweg Vinkeveld AM 

  3 14-03 Polder Hoogeweg AM 

  2 20-03 bollenland Oosterduinsemeer AS 

  19 31-03 Polder Hoogeweg JvD 

Blauwborst 1 28-03 AWD Pindabergje AM/ JR 

Grote Lijster 6 01-02 Polder Hoogeweg AS 

  1 13-03 Polder Hoogeweg AS 

  1 14-03 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 28-03 AWD Haasveld JR 

Baardmannetje 2 01-01 AWD overvliegend De Vellen AS 

Vuurgoudhaantje 1 20-02 tuin Grashoek ID/RS 

  3 21-03 Coepelduynen AS 

  1 19-03 tuin Duinpark JvD  

  1 21-03 Nieuw-Leeuwenhorst AM 

  1 28-03 Coepelduynen AS 

Boomklever 2 14-03 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

Ringmus 3 25-03 tuin Duinpark JvD 

 Goudvink 2 01-01 AWD De Vellen A 

   6 11-01 AWD omgeving Westhoek AS 

   5 31-01 AWD omgeving Haasveld ,AM/ JR  

Frater  7 10-01 Coepelduynen AS 

   35 29-01 Coepelduynen AM 

   44 13-02 Buitenwatering Katwijk JR 

   14 26-02 Buitenwatering Katwijk AM/JR 

Sneeuwgors  2 01-02 op strand HV 

   3 24-02 op strand bij 2e opgang JvD 

 

 

 

 

 

ID = Ineke van Dijk 

JvD = Jelle van Dijk 

JG = Johan Goudzwaard 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 
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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 

Ibolica Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

071-4026271 

 

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 7 

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 

 

Veldwaarnemingen 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

 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 

A. Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

 

Paddestoelen werkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Weidevogelbescherming 

Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2165-VH lisserbroek

 




