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Bij de voorplaat: 
 

Grote Mantelmeeuw (adult) gefotografeerd in 

de haven van Scheveningen. 

 

René van Rossum 
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Agenda 
 

Excursies: 
 

Waddenexcursie naar Vlieland van vrijdag 1 t/m zondag 3 

oktober a.s. 

 

 

Lezingen: 
 

 

vrijdagavond 17 september a.s.: 

 

Lezing over Edelherten door Prof. van Haaften en de heer 

Likens. Bij voldoende belangstelling kan in aansluiting op 

deze lezing een speciale excursie worden georganiseerd 

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

worden beluisterd. 

 

 

vrijdagavond 29 oktober a.s.: 

 

Lezing van de heer Wasscher over Libellen. 

 

 

vrijdagavond 26 november a.s.: 

 

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: 

 

Lezng 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. 

 
Terugblik op de opening van het vernieuwde tentoonstellingsgedeelte in 

het Jan Verwey Natuurcentrum 

 
Kees Verweij, 

 

Eindelijk was het dan zover. Op vrijdagmiddag 25 juni jl. 

kon het vernieuwde tentoonstellingsgedeelte van het Jan 

Verwey Natuurcentrum worden geopend. 

Na maanden van plakken, snijden, fotograferen, vergade-

ren enz. kon vooral de Tentoonstellingscommissie een 

zucht van verlichting slaken. Het was allemaal kantje 

boord, maar de nieuwe inrichting kon nog net voor de 

officiële opening worden afgerond. 

Het is allemaal begonnen met een opmerking van een van 

de vroegere leden van de Tentoonstellingsgroep, die erop 

neer kwam, dat het permanente tentoonstellingsgedeelte 

een beetje gedateerd en aan behoorlijke slijtage 

onderhevig was. Bovendien was deze opzet alweer ruim 

10 jaar geleden tot stand gekomen, zodat de meeste 

belangstellenden er wel een beetje op uitgekeken waren. 

In elk geval zette deze opmerking de Tentoonstel-

lingsgroep behoorlijk aan het denken en in snel tempo 

werd een nieuwe opzet bedacht. De oude tentoonstelling 

zou op korte termijn geheel verdwijnen, hetgeen ook 

inderdaad gebeurde. Daarna zou er een geheel nieuw 

centraal diorama midden in de zaal worden opgericht door 

Ab Steenvoorden en Rob Jansson, waarin alle voor onze 

streek kenmerkende landschappen tot uitdrukking zouden 

worden gebracht. Dit was een gigantische klus, waaraan 

beide genoemde heren maandenlang hebben gewerkt. Na 

het gereedkomen van dit diorama kon de 

Tentoonstellingsgroep nu echt aan het werk. Ieder lid van 

deze groep kreeg een apart "biotoop" toebedeeld, dat in 

tekst en afbeeldingen moest worden uitgewerkt. Na het 

gereedkomen van ieders bijdrage zou het tot een 

samenhangend geheel aaneengevoegd worden. 

De bedoeling van deze bijdragen was een uitwerking te 

bieden van de verschillende onderwerpen, die in het 

diorama te zien zijn. Zo begint het diorama met een 

strandgezicht en op de wand er tegenover worden 

verschillende aspecten van het strand aan de hand van 

foto's en tekst verder belicht. Dit geldt ook voor het duin, 

het bos, de polder en de bebouwde kom. 

Een gelukkige bijkomstigheid was, dat een groot aantal 

nieuwe panelen gratis kon worden verkregen, zodat de 

oude "deuren" weggedaan konden worden. Het geheel 

kreeg daarmee een meer verzorgd en professioneel 

gezicht. Een tegenvaller was, dat de voorzitster tijdens 

haar vakantie gewond raakte tijdens een brand in haar 

caravan, zodat zij geruime tijd uitgeschakeld was. Toen 

viel duidelijk op, wat de functie van voorzitter voor zo'n 

tentoonstellingsgroep betekent. 

Niettemin kwam, zoals gezegd, alles nog gelukkig op tijd 

klaar voor de bewuste opening, die onder grote 

belangstelling werd verricht door de burgemeester van 

Noordwijk, de heer Van der Sluis.   

Voor dit ogenblik even genoeg over het Natuurcentrum 

gesproken. Voor zover u er nog niet geweest bent, moet u 

er beslist binnenkort een kijkje gaan nemen. Het is beslist 

de moeite waard! 
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(Her)opening vernieuwd Jan Verwey Natuurcentrum 

 
Noordwijks Weekblad 

29 juni 1999 

In het totaal nieuw ingerichte Jan 

Verwey Natuur Centrum aan de 

Weteringkade, waarin combinatie 

hiermee ook de wanden en het 

plafond van een frisse lichte tint 

zijn voorzien, werden de 

genodigden, voordat de officiële 

opening door burgemeester J.W. 

van der Sluijs zou worden 

verricht, door de voorzitter van 

het bestuur, Jelle van Dijk, 

welkom geheten. 

 

Door hem werd een korte 

beschrijving van de levensloop van 

Jan Verwey, naar wie het centrum 

is genoemd, gegeven. 

Honderd jaar geleden werd Jan 

Verwey als de zoon van de 

beroemde dichter Albert Verwey 

in Villa Nova op de hoek Nieuwe 

Zeeweg / Pr. Hendrikweg geboren. 

De familie had veel contacten met 

schrijvers en schilders uit onder 

meer Katwijk en Leiden. De oom 

van Jan was Frederik van Eeden 

waardoor hem de grote 

belangstelling voor de natuur als 

het ware met de paplepel is 

ingegeven. 

Op 16 jarige leeftijd publiceerde 

hij al in een landelijke tijdschrift. 

In de jaren twintig werd hij een 

van de belangrijkste ornithologen 

van Nederland. Hij was de eerste 

die stookolieslachtoffers onder-

zocht. Voor elke ingeleverde door 

olie verontreinigde vogel werd een 

stuiver gegeven. In de villa werden 

de dieren gereinigd. Met vrienden 

richtte hij het vogeltrekstation 

Noordwijk op. Promoveren op 

veldonderzoek was toen nog niet 

mogelijk. Hij promoveerde op 

parasieten. Na zijn studie vertrok 

hij voor onderzoek naar 

Nederlands Indië. Later werd hij 

zeebioloog in Den Helder. Na zijn 

pensioneren liet hij zich vaker in 

Noordwijk zien. Er ontstond een 

briefwisseling met Willem 

Baalbergen. Hij opende onder 

meer een natuurtentoonstelling in 

de Kapel en schreef het voorwoord 

van het eerste vogelboekje van de 

vereniging. 

Bij testament schonk hij zijn 

verzameling vogelboeken aan de 

natuurvereniging onder voor-

waarde dat een breed publiek er 

gebruik van zou kunnen maken. 

Tot het huidige gebouw 15 jaar 

geleden in gebruik kon worden 

genomen werden de boeken 

ondergebracht in het souterrain 

van het tegenwoordige antiquariaat 

Moby Dick. 

Dankzij de gesprekken van de 

toenmalige voorzitter Hein 

Verkade met burgemeester 

Bonnike kon het huidige 

onderkomen, dat voordien als 

bibliotheek had gefunctioneerd, 

van de gemeente worden gehuurd 

voor de symbolische prijs van een 

gulden per jaar. Het onderhoud is 

voor rekening van de vereniging. 

De financiën zijn onder andere 

afkomstig van lidmaatschappen, 

donaties en de door de leden 

georganiseerde activiteiten  
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Na vijftien jaar is de 

tentoonstellingsruimte geheel 

opnieuw ingericht. Het idee om 

een groot diorama in het midden 

op te bouwen was afkomstig van 

Ab Steenvoorden die samen met 

Rob Jansen voor de fantasierijke 

uitvoering zorgde.  

Op de panelen welke door 

Volkenkunde beschikbaar werden 

gesteld bevindt zich aanvullende 

informatie op wat in het diorama te 

zien is. De klusploeg verzorgde de 

verfbeurt en de schoonmaakploeg 

zorgde ervoor dat het er allemaal 

spic en span uitziet. In deze ploeg 

bevinden zich mensen die er ook al 

in 1984 deel van uitmaakten. De 

openingshandeling bestond uit het 

oplichten van het dak van een 

vogelhuisje waarna het centrum 

gevuld werd met de door 

Heemskerk opgenomen vogel-

geluiden. Het centrum is 

normaliter op woensdagmiddag 

geopend. Het heeft in educatieve 

zin een belangrijke functie. 

Spelenderwijs worden met name 

leerlingen met de natuur vertrouwd 

gemaakt door bijvoorbeeld het 

ontleden van door uilen 

uitgebraakte ballen. Buiten de 

woensdagmiddagen kan er door 

belangstellenden een afspraak voor 

het brengen van een bezoek 

worden gemaakt. 

 

Bezichtiging vernieuwde natuur-

centrum 

Belangstellende leden worden 

uitgenodigd om op donderdag 1juli 

vanaf 20.00 uur het vernieuwde 

gedeelte in het Natuurcentrum aan 

de Weteringkade te komen 

bekijken.
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

van den Berg Arnoud B. & Bosman Cecilia A.W. 

1999. Avifauna van Nederland I  Zeldzame vogels van 

Nederland. Rare birds of the Netherlands.  GMB 

Uitgeverij Haarlem / Stichting Uitgeverij KNNV 

Utrecht. 397 p. 307 foto’s. Prijs f 85,- 

 

 
 

In ons land verschijnen bijna elk jaar wel één of meer 

streekavifauna’s. In een dergelijk boekwerk worden alle 

vogels besproken die in een nauwkeurig omschreven 

gebied zijn waargenomen, van zeer zeldzame 

dwaalgasten tot zeer algemene broedvogels. Zo 

verscheen onlangs nog  De vogels van Nieuwegein. 

Onze eigen vereniging produceerde in 1989 Vogels van 

Noordwijk en omstreken en de Vogelclub Katwijk 

kwam in 1996 met  De vogels van Katwijk.  Voor een 

landelijk overzicht moeten we evenwel ver in de tijd 

terug gaan. Voor het laatst verscheen in 1970 als extra 

nummer van het tijdschrift Ardea een landelijk 

overzicht, getiteld:  Avifauna van Nederland. Lijst van 

de in Nederland waargenomen vogelsoorten en hun 

geografische vormen.  

In dit boekwerkje van slechts 110 pagina’s werd een 

beknopt overzicht gegeven van alle in ons land 

waargenomen vogelsoorten met korte beschrijvingen op 

het gebied van talrijkheid, verspreiding als broedvogel, 

trekgedrag en ondersoorten. 

Na 1970 brak de tijd aan van de uitgebreide 

streekavifauna’s en de broedvogelatlas van SOVON. 

Het boek dat het dichtst bij een complete avifauna 

kwam, was de Atlas van de Nederlandse Vogels, in 

1987 gepubliceerd door SOVON. In dit boek werden 

alle regelmatige broedvogels en trekvogels besproken. 

Dwaalgasten en zeer zeldzame doortrekkers werden in 

dit boek evenwel niet behandeld, terwijl ook over deze 

groep veel gegevens waren verzameld. Dit kwam vooral 

door toedoen van de in 1979 opgerichte Dutch Birding 

Association.  Om in deze lacune te voorzien nam 

Arnoud van den Berg in 1991 het initiatief zelf een 

overzicht van alle in Nederland waargenomen 

vogelsoorten samen te stellen. Deze lijst werd elk jaar 

door hem bijgewerkt en aangevuld. 

Enkele jaren geleden werden DBA, SOVON en NOU 

het eens over een plan dat moest leiden tot een nieuwe 

Avifauna van Nederland. Er zouden twee delen 

verschijnen: deel 1 handelend over de zeldzame vogels 

en deel 2 waarin de schaarse en algemene vogels 

behandeld werden. Dat deel 1 nu het eerst verschijnt is 

niet zo verrassend. Alle gegevens waren reeds 

opgeslagen in de computer van Arnoud van den Berg, 

zodat hij direct aan de slag kon gaan. Voor deel 2 moest 

en moet nog veel arbeid worden verricht. Dit deel zal 

naar verwachting begin 2000 gepubliceerd worden. 

Voor dit deel zijn kopstukken als Rob Bijlsma, Fred 

Hustings en Kees Camphuysen aangetrokken. 

 

Zeldzame vogels in Nederland is een geweldig boek, 

ook als je niet zo fanatiek achter elke zeldzame vogel 

aangaat. Een onvoorstelbare hoeveelheid informatie is 

in dit boek samengevat. Het boek valt toevallig open bij 

de Grote Trap. Er wordt niet volstaan met een droge 

mededeling hoe vaak de soort de laatste jaren is gezien. 

Nee, we krijgen een prima historisch overzicht  van het 

voorkomen in vroeger tijd (broedvogel!) en van de 

invasies die deze eeuw in Nederland plaatsvonden. We 

vinden zo maar een waarneming die de samenstellers 

van Vogels van Noordwijk en omstreken  hebben 

gemist: 20 april 1947 AWD bij De Zilk. Een kaartje van 

Nederland laat per provincie het aantal gevallen  in 

1945-96 zien en een staafdiagram geeft een prima beeld 

van het voorkomen per maand. Het stuk over deze 

imposante soort wordt geïllustreerd door een sfeervolle 

plaat van de vogel die in 1996 bij Rolde verbleef. Even 

verder in het boek valt de uitvoerige bijdrage over de 

Griel op. Daarentegen moet de Steltkluut het met enkele 

regeltjes doen. Deze soort zal uitvoerig in deel 2 

behandeld worden.  

Het is een buitengewoon goede greep geweest om in dit 

boek in ieder geval de volledige lijst van de in 

Nederland waargenomen vogelsoorten op te nemen. 

Met  een kleine 2 is aangegeven of de soort in deel 2 

behandeld zal worden. Welk criterium gehanteerd is bij 

het al dan niet opnemen in deel 1, zal voor lezers die 

niet tot de vaste lezers van Dutch Birding behoren, 

moeilijk te volgen zijn. Zo krijgt de Rosse Franjepoot 

slechts enkele regeltjes en geen enkele figuur (zal dus in 

deel 2 behandeld worden), terwijl de Kleinste Jager, 

voor velen toch net zo zeldzaam als een Rosse 

Franjepoot, drieëneenhalve pagina krijgt. Het criterium 



 8 

is: worden de waarnemingen van de soort (nog) 

beoordeeld door de CDNA (Commissie voor de 

Nederlandse Avifauna). Of deze aanpak steeds 

consequent wordt gevolgd is niet helemaal duidelijk. Zo 

krijgt de Roodmus, met vermelding van een 2, toch een 

uitgebreide behandeling met kaartje, diagram en foto. 

Voor velen zal de in dit boek afgedrukte volledige lijst 

van Nederlandse vogels verrassingen opleveren. In de 

eerste plaats zien we dat bepaalde vogelnamen, waarvan 

Arnoud gepoogd had deze gemeengoed te laten worden 

via zijn vertaling van de vogelgids van Lars Jonsson, 

niet zijn opgenomen. We spreken nu dus weer van 

Nonnentje, Paapje en Bokje in plaats van Non, Paap en 

Bok. Baardman en Goudhaan zijn evenwel als namen 

gehandhaafd.  

In de tweede plaats valt op dat de reeds langer in Dutch 

Birding gehanteerde splitsing van soorten consequent is 

doorgevoerd. We spreken dus nu van Taigarietgans en 

Toendrarietgans in plaats van de ene soort Rietgans. De 

vroegere soort Gele Kwikstaart is gesplitst in de nieuwe 

soorten: Engelse Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Noordse 

Kwikstaart en Balkankwikstaart. In de derde plaats valt 

de volgorde van de soorten op. Niet langer is de 

bekende volgorde: duikers, futen, stormvogels, enz. Nu 

wordt begonnen met de Anatidae (zwanen, ganzen en 

eenden), gevolgd door Korhoen, Patrijs en Kwartel. 

Hierna komen pas de duikers, futen en stormvogels. 

Dit bijzondere boek is rijk geïllustreerd met foto’s. 

Slechts een enkele keer was van een zeldzaamheid geen 

foto voor handen (bijv. Witkeelgors). In het boek staan 

veel foto’s die eerder in Dutch Birding werden 

afgedrukt, maar ook zijn er historische (zwart-wit) 

opnamen gebruikt. Zo zien we een broedende Lachstern 

op het voormalige vogeleiland De Beer en  het 

Steppenhoen dat op 24 december 1964 bij De Zilk werd 

waargenomen. Voor soorten waarvan alleen één of  

meer vondsten bekend waren, is een foto van een 

museumexemplaar opgenomen, bijv. van de Siberische 

Lijster die 1-10-1856 werd gevangen te Noordwijk. 

 

Zeldzame vogels van Nederland vormt een mijlpaal in 

de Nederlandse ornithologie. Arnoud van den Berg en 

Cecilia Bosman verdienen een groot compliment voor 

de buitengewoon nauwkeurige wijze waarop zij dit 

project tot een zeer goed einde hebben gebracht. Met 

recht kan hierbij van een standaardwerk worden 

gesproken. Ook een compliment voor René van Rossum 

die de lay-out verzorgde. Het boek heeft een 

gevarieerde, levendige opmaak en ziet er prima 

verzorgd uit. Dat daarbij soms pagina’s waarop veel  

‘gewone’ soorten worden genoemd, wat rommelig ogen 

(al die rode balkjes bij de standvogels), zal de lezer 

graag voor lief nemen.  Dat dit boek volledig tweetalig 

is, zal er mede zorg voor dragen dat dit boek ook in het 

buitenland niet onopgemerkt zal blijven.

 

Bomen kappen op Calorama? 
 

 
Jelle van Dijk 

 

Trouwe lezers van de Noordwijkse huis-aan-huis-bladen 

zal het niet ontgaan zijn dat het bestuur van onze 

vereniging zich intensief met het landgoed Calorama 

heeft bemoeid. Voor de Noordwijkers die deze bladen 

niet zo nauwkeurig doornemen en voor al onze leden 

die niet in Noordwijk wonen, volgt hier een overzicht 

van wat er in het afgelopen tijd heeft gespeeld. 

 

Calorama is een klein landgoed dat geheel is omgeven 

door de bebouwing van Noordwijk-Binnen. Het 

landgoed is eigendom van en wordt bewoond door de 

heer H.M. Baron Taets van Amerongen. Een 

beschrijving van de botanische waarden is te vinden in 

de Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994). De 

gegevens die hiervoor werden gebruikt, werden 

verkregen tijdens een bezoek (met toestemming van de 

baron) in 1992.  

Het bos wordt gekenmerkt door dicht opeenstaand 

loofhout met prachtige oude exemplaren van Zomereik, 

Amerikaanse eik, Beuk, Rode beuk en Witte 

paardenkastanje. Dichtbij het landhuis zijn exoten 

aangeplant als Ginkgo, Gewone magnolia en 

Reuzenlevensboom. De bodemvegetatie wordt 

gekenmerkt door het voorkomen van veel 

stinzenplanten zoals Wilde hyacint, Voorjaars-

helmbloem, Knikkende vogelmelk, Gewone vogelmelk 

en Prachtframboos. Bij de vijver is Japanse bamboe en 

Japanse duizendknoop aangeplant. Aan de (zuid)west 

zijde staan hoge populieren en een dichtere begroeiing 

van jonger loofhout met  veel Gewone esdoorn, 

Hollandse iep en Zwarte els, gemengd met Beuk, 

Zomereik en Amerikaanse eik. Opvallende kruiden in 

deze strook zijn Groot glaskruid, Gewone 

salomonszegel en Schaduwgras. In 1992 was de muur 

aan de westzijde nog geheel in tact. Wel was op één 

plaats vuil over de muur gestort en er was door jongens 

een hut gegraven. 

 

Na 1992 is de muur in verval geraakt waardoor delen 

van de muur omvielen of omgeduwd werden. Hierdoor 

kregen buurtbewoners de mogelijkheid aan de westzijde 

het landgoed te betreden. Dit betreden bleef helaas niet 

beperkt tot een korte wandeling of de hond uitlaten. Er 

werd steeds meer illegaal vuil gestort en de jeugd ging 

zich soms te buiten aan vernielingen. 

Deze ontwikkeling leidde er toe dat een oud plan uit de 

kast werd gehaald: het landgoed aan de  westzijde 

afsluiten door middel van een lange muur met daartegen 

woningen. In de jaren tachtig was een dergelijk plan ook 

al eens gelanceerd, maar in die tijd sneuvelde het plan 

direct in de gemeenteraad. Een afsluiting met huizen 

werd niet nodig gevonden, de muur functioneerde 

immers nog als afsluiting. 
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Het plan met de ‘kasteelmuurwoningen’ werd in 1997 

opnieuw bij de gemeente Noordwijk gelanceerd. 

Ditmaal met succes. De verloedering aan de westzijde 

zal hierbij ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld, 

maar ook het (niet uitgesproken) feit dat de baron aan de 

overzijde van de Gooweg gronden 

in eigendom heeft die de gemeente 

Noordwijk snel wil verwerven om 

met de bouw van woningen in het 

plan Bronsgeest te kunnen starten. 

In de zomer van 1998 werden op 

de gemeentepagina in het Witte 

Weekblad twee mededelingen 

gedaan, waar het bestuur met een 

bezwaarschrift op gereageerd 

heeft. In de eerste plaats werd 

meegedeeld dat er een 

Monumentenvergunning was 

verstrekt aan Baron Taets van 

Amerongen. Het ging hierbij om 

een nieuwe vergunning ter 

vervanging van een oudere. De 

nieuwe vergunning  beschermt een 

kleiner gebied dan de oude 

vergunning. Hierdoor wordt het 

mogelijk om langs de westzijde 29 

woningen te bouwen. De tweede 

vergunning betrof een 

Kapvergunning die het mogelijk 

moet maken een strook bos van 

ongeveer een halve hectare te 

verwijderen om hier tot 

woningbouw te kunnen overgaan. 

In onze bezwaarschriften benadrukten wij dat de 

bedoelde bosstrook een wezenlijk deel van het landgoed 

vormt en dat  als afdoende afscherming van het 

landgoed wordt nagestreefd, wat wij uiteraard 

onderschrijven, naar een andere oplossing gezocht dient 

te worden. Verder merkten wij op dat het bomenbestand 

gevarieerder is dan “populieren, elzen, esdoorns en 

iepen” en dat de aangegeven oppervlakte niet klopt met 

de situatie ter plaatse. Verder werd gewezen op het feit 

dat de gemeente Noordwijk had verzuimd een 

kapvergunning voor het eigen gemeenteplantsoen langs 

de Goudenregenstraat aan te vragen. Dit leidde op 14 

oktober 1998 tot een nieuwe kapvergunning (nu wel met 

de juiste oppervlakte) voor Calorama en een 

kapvergunning voor het eigen plantsoen.  

Op 26 november 1998 adviseerde de gemeente 

Noordwijk aan de Commissie Bezwaar- en 

Beroepschriften alle bezwaarschriften tegen zowel de 

Monumentenvergunning als de Kapvergunning niet-

ontvankelijk en tevens ongegrond te verklaren. Behalve 

onze bezwaarschriften ging het hierbij om 

bezwaarschriften van de buurtvereniging “de Kwekerij”, 

de heer P.G. Schwarz namens een groep bewoners van 

de De la Bassecourcaanstraat, de heer R.N. Crama 

namens een aantal omwonenden, de heer T. Geerlings 

namens de SP, mevr. A. Plug, de heer J.G.P. Hage en de 

heer H.W.R. Augustinus. 

Op 22 december 1999 vond in het gemeentehuis de 

zitting plaats van de Commissie Bezwaar- en 

Beroepschriften. Dit is een onafhankelijke commissie, 

samengesteld uit deskundigen die niet in Noordwijk 

wonen, die de gemeente adviseert ten aanzien van 

bezwaarschriften. In de pleitnota van onze vereniging 

heb ik op de volgende punten de nadruk gelegd: 

a. De strook aan de westzijde die door de 

voorgenomen woningbouw zal verdwijnen, heeft 

een belangrijke functie als windvanger voor het 

achterliggende bos.  Het gaat hierbij niet alleen om 

het breken van de windkracht, maar ook om het 

opvangen van de zogenaamde saltspray. Het 

kappen van deze strook loofhout brengt dus een 

risico mee voor de rest van het landgoedbos. 

b. De invloed van de bouwplannen zal verder strekken 

dan de aangegeven strook van 12 meter breed langs 

de Goudenregenstraat. Deze strook zal vrijwel 

geheel onder huizen en parkeerplaatsen verdwijnen, 

terwijl ook het huidige plantsoen bestraat zal 

worden. Voor de bouw moeten verder aarden 

wallen worden afgegraven. Door dit alles zal de 

grondwaterstand negatief beïnvloed worden. De 

invloed zal verder strekken dan die strook van 12 

meter. 

c. De strook waar het om gaat is een wezenlijk deel 

van het landgoed met planten- en bomensoorten die 

kenmerkend zijn voor een landgoedbos. Voor de 

vogelstand moet gevreesd worden dat voor 

bepaalde soorten het leefgebied te klein zal worden 

(Bosuil, Groene Specht) 

d. Het landgoed heeft, ook bij een goed 

functionerende muur, een zekere belevingswaarde 

voor de omwonenden. Bij realisering van de 

bouwplannen wordt de naaste woonomgeving 
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afgeschermd door  een strook met huizen en 

parkeerplaatsen die niet betreden mag worden. 

e. Tenslotte is gewezen op het feit dat onze vereniging 

voor het eerst in haar bestaan in een kwestie als 

deze niet-ontvankelijk is verklaard. Bij de 

bouwplannen op Offem indertijd werd onze 

vereniging door de Raad van State wel ontvankelijk 

verklaard. 

 

Op 19 mei 1999 ontvingen wij het rapport van de 

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften met daarbij 

een brief van de gemeente Noordwijk. De Commissie 

adviseert nadrukkelijk onze vereniging  als 

belanghebbende (en dus ontvankelijk) te beschouwen. 

Daarbij worden onze statuten aangehaald, waarin te 

lezen is dat onze vereniging zich tot doel stelt  “het 

natuurlijk milieu – waar onder met name de vogelstand 

wordt begrepen – in de gemeente Noordwijk en 

omgeving te beschermen en in stand te houden.” Verder 

adviseert de Commissie onze bezwaren ongegrond te 

verklaren. De Commissie baseert zich hierbij louter en 

alleen op het advies van de Monumentencommissie die  

“de keuze voor een afsluiting met woningen een 

gelukkige oplossing vindt om het vandalisme ter plaatse 

te bestrijden.” 

De brief die de gemeente Noordwijk bij dit rapport 

voegt, roept veel vragen op. Zowel bij de 

Monumentenvergunning als bij de Kapvergunning 

begint het betoog van de gemeente met de volgende zin: 

“Zoals u uit het advies van de commissie bezwaar- en 

beroepschriften kunt opmaken, adviseert deze 

commissie de hiertegen ingediende bezwaren niet-

ontvankelijk en ongegrond te verklaren.” 

Het merkwaardige is evenwel dat in het stuk van 

genoemde commissie juist geadviseerd wordt onze 

vereniging wel ontvankelijk te verklaren. Vervolgens 

merkt de gemeente ten aanzien van de 

Monumentenvergunning op: “Wij kunnen ons echter 

niet verenigen met dit advies”. Hierna volgt een betoog 

over de ontvankelijkheid ten aanzien van die 

Monumentenvergunning. Je zou toch mogen 

verwachten dat als je het niet eens bent met niet-

ontvankelijk de conclusie zal zijn: wel ontvankelijk. 

Het betoog van de gemeente eindigt echter met de zin: “ 

wij verklaren de bezwaarschriften gericht tegen de 

verlening van de Monumentenvergunning dan ook niet-

ontvankelijk”. Bij het lezen van deze zin krijg je toch 

sterk de indruk dat hier iets niet goed geformuleerd is of 

dat er domweg een typefout is gemaakt. Gepoogd werd 

op het gemeentehuis hierover duidelijkheid te krijgen, 

maar dit bleef zonder resultaat. 

Eind mei vond wederom overleg  plaats met de overige 

bezwaarmakers. Afgesproken werd op twee sporen 

verder te gaan: 

a. de raadsfracties benaderen om nogmaals de 

Caloramaplannen ter discussie stellen 

b. bezwaar aantekenen bij de Arrondissements-

rechtbank in Den Haag. 

Aan alle raadsfracties werd gevraagd langs te mogen 

komen om kort en bondig onze bezwaren tegen de 

Caloramaplannen te mogen toelichten. Dit werd door 

alle fracties toegestaan, zodat wij op 21 juni alle fracties 

kort konden spreken.  

Ten aanzien van punt b. heeft ons bestuur gemeend 

tegen de verklaring  van niet-ontvankelijk in beroep te 

moeten gaan bij de Arrondissementsrechtbank. Sinds de 

oprichting van onze vereniging in 1966 is onze 

vereniging nog nooit niet-ontvankelijk verklaard als zij 

opkwam voor het behoud van de natuur. De 

merkwaardige situatie doet zich momenteel voor dat de 

gemeente Noordwijk in dezelfde maand ons eerst een 

brief schrijft waarin zij verklaart dat wij in de kwestie 

Calorama niet-ontvankelijk zijn, terwijl wij kort daarop 

twee brieven van dezelfde gemeente Noordwijk 

ontvangen waarin “gelet op uw grote deskundigheid op 

het gebied van natuur en milieu” ons advies gevraagd 

wordt ten aanzien van de plannen rond het landgoed  

Offem.  

Ons bestuur heeft gemeend de stap naar de rechtbank te 

moeten zetten, omdat  naar ons idee de 

geloofwaardigheid van onze vereniging ten aanzien van 

het opkomen voor natuur en milieu in twijfel wordt 

getrokken. Een andere overweging bij de gemeente zou 

kunnen zijn dat bij het opruimen van deze halve hectare 

bos op Calorama geen natuurwaarden in het geding zijn. 

Een natuurvereniging heeft zich bij die zienswijze hier 

niet mee te bemoeien. Wij hopen dat de rechter in Den 

Haag hier anders over denkt. 
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W. Andelaar 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 

rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 

oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

Bomen hebben het in de nabijheid van de zee niet 

gemakkelijk. Van de zoute zeewind hebben ze vaak niet 

terug. Toch is de stelling, dat bomen het aan de kust niet 

doen, onzin. Een aantal jaren geleden wilde men in het 

kader van de badplaatsvernieuwing perenbomen 

op de boulevard planten. Dat is het andere 

uiterste, te vergelijken met de palmbomen die 

daar op een bepaald moment verschenen. 

Kastanjebomen echter, om maar iets te noemen, 

groeien prima in het zeedorp. Alleen al in de 

Schoolstraat zijn achter de huizen een aantal 

exemplaren van respectabele leeftijd te vinden. 

Ook als straatboom doet de kastanje het goed. 

Vorig jaar werd er van gemeentewege een 

groene stip gezet op twee boompjes voor mijn 

huis. Men vond kennelijk dat hier de zaag in 

gezet moest worden. s'Avonds heb ik deze 

stippen zorgvuldig verwijderd met als resultaat 

dat ze er, tot ieders plezier, nog steeds staan. 

Een kleine bijdrage van mijn kant aan de 

groenvoorziening van Noordwijk aan Zee. 

Naast de kastanje zijn er meer bomen die het aan 

de kust naar de zin hebben. Een goed voorbeeld 

hiervan is de Noorse esdoorn. De vlinderboom noemen 

de kinderen ze wel eens. Dit vanwege de zaden met 

vleugeltjes, die als kleine vliegmachientjes naar de 

grond zweven. Ze komen dan terecht op een plek die 

wat verder weg ligt van de boom, met meer 

mogelijkheden om te ontkiemen. Dat die opzet lukt 

wordt bewezen door de jonge boompjes die in onze 

voor- en achtertuin zijn opgekomen. Zelfs in de 

plantenbak van de gemeente, aan de zijkant van het 

huis, groeien nu een aantal exemplaren. Dit alles te 

danken aan een zwager van mijn buurman, die als 

jachtopzichter een jong boompje uit het duin haalde. 

 

Een van de meest karakteristieke bomen van de kust is 

de meidoorn. Meer een uit de krachten gegroeide struik 

dan een boom. Ook in onze achtertuin te vinden, maar 

eigenlijk een boom die ruimte om zich heen nodig heeft. 

De vrij diepe dellen, direct achter ze zeereep, vormen 

een beter biotoop. Zolang de top niet boven het duin 

uitkomt gaat het uitstekend. Is dat wel het geval dan 

scheert de zoute zeewind die top eraf. De meidoorn gaat 

het dan maar in de breedte zoeken en kan op deze wijze 

een vrij zware stam ontwikkelen. Daar zijn dan wel een 

paar jaartjes mee gemoeid. Meer dan een eeuw is geen 

uitzondering. 

in een samenkomst in Sole Mio, de voormalige 

reumatische kliniek, kwam in de overdenking de 

terebint ter sprake. Een boom die in de Bijbel nogal 

eens wordt genoemd. De naam suggereert dat het om 

een enorme woudreus gaat, zelf was ik ook die mening 

toegedaan. In werkelijkheid zijn het struikachtige 

bomen die onder extreem slechte omstandigheden 

kunnen overleven. In dit opzicht te vergelijken met onze 

meidoorn. Net zo in elkaar gedrongen en net zo 

knoestig. Heel anders mooi dan de majestueuze beuk of 

de fiere plataan. De schoonheid van de meidoorn is 

meer te vinden in de taaie levenskracht die de boom 

uitstraalt. Zo van: wat er ook gebeurt, ze krijgen me niet 

klein. Ook de duindoorn, een niet minder bekende struik 

van de duinen, heeft daar wat van weg. En... was het 

niet de doornstruik die in de parabel van Jotam tot 

koning werd uitgeroepen? 
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OMKIJKEN........STRANDLOPER 1974 
 

 

Bijeengezocht door Ees Aartse. 

 

 

De activiteiten van onze vereniging waren toen en zijn 

ook nu nog zeer divers. Broedvogel- en 

planteninventarisaties, organiseren van excursies en 

lezingen waren normale activiteiten. De Vereniging had 

ook een asiel waar gewonde, zieke en vermoeide vogels 

werden verzorgd. Er was een zeer actieve jeugdclub die 

onder leiding van Benno Heethuis en Dick Passchier 

talloze excursies e.d. organiseerde. Andere leden hielden 

zich bezig met het bestuderen van de zeetrek of de 

najaarstrek over de duinen en dorp. Buiten al deze 

activiteiten vond nog een groepje tijd om zich bezig te 

houden met de uitgave van 'De vogels van Noordwijk.' 

 

In De Strandloper, 6e jaargang, nr.1-

1974 schreef de secretaris A.Cramer het 

volgende: 

Vogels van Noordwijk Begin september 

1973 was het zover. Toen werd door de 

volledige groep samenstellers het eerste 

exemplaar van het boekje 'De Vogels 

van Noordwijk' aan onze burgemeester 

aangeboden. Geweldig veel werk is ook 

hier aan vooraf gegaan. Zonder de 

anderen te kort te doen, willen we hier 

toch de heer Baalbergen wel noemen, 

die zeer veel tijd aan dit boekje heeft 

besteed. 

Ieder lid kreeg een exemplaar 

aangeboden voor de prijs van f. 3,-- en 

verder is dit werkje te koop in alle 

boekwinkels in Noordwijk, bij de 

kantoren van de VVV en de 

Bondsspaarbank voor Noordwijk en 

Omstreken. Zonder de financiële 

medewerking van deze bank was het niet 

mogelijk dit boekje voor zo'n gering 

bedrag de leden, donateurs en 

geïnteresseerden aan te bieden. 

 

Er zijn van die vogeldagen die je je hele leven bijblijven 

zoals dagen met veel zeetrek, de wintertrek bij invallende 

vorst of de duizenden Kieviten en Goudplevieren die op 

sommige herfstdagen in de Hogewegpolder blijven 

hangen. 

In 'De Strandloper, 6e jaargang nr. 2-1974, vertelt 

J.Bouwmeester met zijn medewaarnemers 

C.Bouwmeester en L.van Duyn over twee bijzondere 

vogeldagen begin december 1973. 

 

EEN FRIES MEER IN HET LANGEVELD. 

 

Zaterdag 1 en zondag 2 december waren bijzondere 

vogeldagen. Zelfs in de nieuwsuitzendingen van de NOS 

werd melding gemaakt van een enorme trek van vogels 

naar het zuiden. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag was de vorst 

ingevallen. Een reactie van de vogels op zo'n grote 

temperatuurdaling was te verwachten. Maar zo'n reactie 

als op 1 en 2 december was enorm. Honderden 

Kramsvogels vlogen over de duinen naar zuidelijker 

streken. 

Na een nacht met vorst is het mijn gewoonte om even bij 

het Oosterduinmeer te gaan kijken, want dit meer blijft 

altijd lang ijsvrij. Het dient dus tot een van de laatste 

uitwijkplaatsen voor het waterwild. 

Op zaterdag 1 december was het er dan ook goed 

vogelen. Aan het begin van het meer, op een zandplaatje, 

zaten tussen de tientallen meeuwen 2 Bergeenden en 2 

Eidereenden, een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. 

Vooral de Eidereenden zijn 

geen alledaagse vogels op 

zoet water. Midden op het 

meer lagen tientallen 

Kuifeenden en een stuk of 

wat Smienten en Tafeleenden 

te dobberen. Behalve de vele 

Wilde eenden bevolkte een 

twintigtal Knobbelzwanen de 

oevers van het meer. Als klap 

op de vuurpijl vloog er 's 

middags een Velduil uit het 

aangrenzende stukje heide. 

Omdat de vorst aanhield was 

het niet uitgesloten dat er de 

volgende dag, zondag 2 

december, een nog groter 

aantal watervogels te zien 

zou zijn. De enkele Smienten 

van de vorige dag waren 

aangegroeid tot grote 

koppels. De Wilde zwanen en 

ganzen die die dag overal in 

formaties overtrokken, waren 

nu ook present. Een tijdje 

zaten er 13 Wilde zwanen 

midden op het meer, maar schuw als ze zijn, vlogen ze al 

snel weer verder. Zo verging het ook de Grauwe ganzen 

die nog maar net geland, de reis naar het zuiden weer 

voortzetten. 
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Het midden van het meer werd in beslag genomen door 

Smienten, die de hele dag daar invielen, Kuifeenden, 

Tafeleenden, Wilde eenden, Knobbelzwanen en 3 

vrouwtjes Grote zaagbekken. In de westelijke uitloper van 

het meer waren 2 vrouwtjes Brilduikers druk aan het 

duiken naar voedsel. Bij een poging de 2 Brilduikers te 

benaderen, vloog uit de rietkraag een Waterral en later 

een Roerdomp op. 

Als je al die vogels op zo'n zonnige dag op dat meer ziet, 

dan is het net alsof je aan de oevers van een Fries meer 

staat. 

 

In oktober 1974 organiseerde de Vereniging in 

samenwerking met de Culturele Commissie een 

tentoonstelling in de Kapel in de Hoofdstraat met als 

thema 'Nog natuur in Noordwijk?'.  Aan de hand van 

fotomateriaal, gedroogde planten, strandvondsten, 

opgezette vogels etc. etc. wilde het bestuur een zo ruim 

mogelijke presentatie geven van wat er nog aan natuur 

was in en om Noordwijk. 

 

In 'De Strandloper', 6e jaargang nr.4-1974 kijkt de 

secretaris A.Cramer terug op een zeer geslaagde 

tentoonstelling. 

 

Terugblik op de tentoonstelling 

 

Zonder meer mogen we zeggen dat de tentoonstelling 

'Nog natuur in Noordwijk?' een succes is geworden. 

Ruim 2200 bezoekers hebben de tentoonstelling in de 

Kapel bezocht. Bij dit aantal moeten nog ongeveer 900 

schoolkinderen geteld worden die in klasseverband de 

Kapel bezocht hebben. Veel bezoekers zijn voor een 

tweede en zelfs voor een derde keer teruggekomen die 

echter niet meer getekend hebben. Houden we rekening 

met de soms chaotische toestanden op de beide zondagen, 

dat met veel moeite iets van het tentoongestelde kon 

worden gezien waardoor het zetten van een handtekening 

vaak vergeten werd, dan mogen we wel zeggen dat rond 

3500 personen deze expositie hebben bezocht. 

 

Ook financieel gezien hebben we niet te klagen. Het potje 

bij de uitgang voor de bestrijding van de kosten heeft 

bijna f. 400,-- opgebracht. Van Vogelbescherming kregen 

we 10% van de verkoop, zijnde een bedrag van       

 f. 150,--. 

 

 

 

Wat hebben we gedaan met die f. 550,--? 

Hiervan hebben we de prijzen betaald van de 

tekenwedstrijd f. 173,35 

Fotomateriaal                                               f. 117,15 

Gaas, hout, graszoden e.d.                          f. 110,85 

Lamp projector                                            f.  25,-- 

Diverse                                                         f.  18,50 

Verzekering                                                 f.  43,18 

Totaal                                                         f. 498,03 

 

 

Er moeten nog wat kosten betaald worden zoals 

plasticfolie, fotowerk, karton, papier enz. Dit wordt 

geraamd op ongeveer f. 50,--. Zoals u ziet worden de 

kosten van de tentoonstelling volledig gedekt door de 

giften. 

Behoudens deze gunstige resultaten een nog beter geluid. 

We hebben ook nog 22 nieuwe leden en donateurs mogen 

inschrijven. 

We heten deze nieuwe leden en donateurs van harte 

welkom. 

 

Ik wil het terugkijken in jaargang 1974 van 'De 

Strandloper' besluiten met een gedeelte uit het verslag 

van de toen zeer bloeiende jeugdclub van Benno Heethuis 

en Dick Passchier. Dick, met zijn specifieke manier van 

vertellen, schreef in 'De Strandloper' 6e jaargang nr. 4-

1974 o.a. het volgende: 

 

JEUGDCLUB VOOR ZESSEN NOG NIET KLAAR. 

 

Het mag een eeuwigheid geleden lijken sinds de laatste 

'Strandloper' uitkwam, maar in die periode heeft de groep 

niet stil gezeten. 

Na de zomervakantie, waarin wij het er ook even van 

namen, werden opnieuw de fietsen gepakt en daarmee de 

vrije ruimte opgezocht. Het nazomerprogramma had als 

punten: voorbereiding voor de tentoonstelling en 

trekwaarnemingen. Vooral bij dit laatste punt heeft het 

weer ons veel parten gespeeld. Het meest gunstige 

weertype voor zangvogels nl. zwakke tot matige wind uit 

het zuidwesten bij een lichte bewolking, hebben we dit 

najaar node moeten missen. 

Voor de tentoonstelling echter konden we onze harten 

ophalen. De 'vuilboom' in de Kapel werd aangekleed met 

van het strand en duin verzamelde voorwerpen, die daar 

uiteraard niet thuis hoorden. Bij dezelfde oogstdag 

werden kolossale hoeveelheden dennennaalden en -

appels meegevoerd. 

Op een andere zaterdagmorgen waren zakken vol 

bladeren, boomvruchten, nestkasten en zelfs een 

boomstronk met daarin een spechtenest onze buit. Dit 

alles was nodig om het bos op deze tentoonstelling goed 

tot zijn recht te laten komen, aangevuld met o.a. door de 

club verzamelde platen en kaarten. 

Op het Staatsbosbeheer werd niet tevergeefs een beroep 

gedaan en daar stonden complete bomen voor ons klaar. 

Deze bomen moesten toch verwijderd worden. 

 

 

De spechtensmidse zat in een dode esdoorn en de den 

stond op een plaats waar hoog nodig moest worden 

uitgedund. Dit nog even als antwoord op de vele vragen 

hieromtrent tijdens de tentoonstelling. 

Vooral tijdens deze 10-daagse happening bleek de steun 

van de jeugdgroep onontbeerlijk. 
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Aankomstdata zomergasten 1999 in noordwijk en Omgeving 
 

 

 
Soort  Eerste datum 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

          

Zomertaling 04-03-1973 13-03 20-03 15-03 14-03 10-03 12-03 31-03 31-03  

Boomvalk 22-03-1983 18-04 24-04 24-04 15-04 29-03 16-04 21-04 30-04  

Grutto 15-01-1995 14-02 21-02 22-02 15-01 17-02 08-02 14-02 07-03  

Visdief 26-03-1979 24-04 09-04 03-04 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04  

Zomertortel 06-04-1968 25-04 09-04 24-04 20-04 20-04 26-04 11-04 30-04  

Koekoek 04-04-1999 21-04 19-04 23-04 22-04 20-04 15-04 10-04 04-04  

Gierzwaluw 13-04-1991 22-04 21-04 23-04 22-04 13-04 24-04 16-04 22-04  

Huiszwaluw 02-04-1999 22-04 19-04 16-04 09-04 10-04 18-04 05-04 02-04  

Boerenzwaluw 19-03-1996 10-04 28-03 16-04 26-03 19-03 04-04 29-03 31-03  

Gele Kwikstaart 17-03-1977 19-04 30-03 09-04 09-04 06-04 08-04 30-03 03-04  

Boompieper 25-03-1999 18-04 04-04 06-04 08-04 06-04 06-04 05-04 25-03  

Tapuit 08-03-1988 10-04 20-03 27-03 18-03 18-03 19-03 29-03 28-03  

Roodborsttapuit o.w. 07-03 26-03 o.w. 15-03 15-03 01-03 07-03 12-03  

Paapje 14-03-1991 04-05 24-04 16-04 06-05 01-05 27-04 08-05 26-03  

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 11-04 13-04 16-04 05-04 23-03 13-04 11-04 02-04  

Zwarte Roodstaart o.w. 05-04 21-03 14-03 04-04 17-03 20-03 20-03 12-03  

Nachtegaal 01-04-1985 21-04 08-04 06-04 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04  

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 22-04 02-04 16-04 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04  

Bosrietzanger 01-05-1996 n.b. 20-05 24-04 13-05 01-05 16-05 30-04 14-05  

Kleine Karekiet 15-04-1979 25-04 04-05 30-04 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05  

Spotvogel 28-04-1977 n.b. 16-05  13-05 13-05 20-05 02-05 11-05 n.b. 

Tuinfluiter 15-04-1958 n.b. 25-04 24-04 24-04 27-04 30-04 22-04 24-04  

Grasmus 17-04-1996 23-04 18-04 24-04 19-04 17-04 17-04 22-04 17-04  

Braamsluiper 27-03-1975 18-04 21-04 16-04 25-04 20-04 24-04 20-04 23-04  

Fitis 17-03-1997 05-04 27-03 29-03 05-04 31-03 17-03 29-03 26-03  

Tjiftjaf o.w. 03-03 13-03 27-02 01-03 o.w 06-03 o.w. 12-03  

Wielewaal 26-04-1969 n.b. 16-05 30-04 06-05 26-05 ? 09-05 14-05  

 

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

n.b. niet bekend 

 

In totaal zijn er 8 formulieren binnengekomen. 

Het afgelopen voorjaar zijn er 3 soorten vroeger dan ooit waargenomen, waarvan de Boompieper op 

25 maart wel een heel vroege verschijning was. De Koekoek en de Huiszwaluw waren respectievelijk 

1 en 3 dagen eerder in onze omgeving present. 

 

Waarnemers die de lijst met aankomstdata hebben ingevuld waren: 

Riet van der Meijs, Jan Jacobs, Annelies Marijnis, Ab Steenvoorden, Koene Vegter, Sjaak Peschier, 

Jelle van Dijk  en Job de Ridder. 
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Veldwaarnemingen april t/m juni 1999 
 

Roodkeelduiker  1  25-4  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

Dodaars  2  5-4  AWD Van Limburgstirum Kanaal  AS 

   1  25-4  Guytedel Coepelduynen  JvD 

   1  26-4  Guytedel Coepelduynen  HV 

Geoorde Fuut   1  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

Kuifduiker  2  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

Jan van Gent  2  11-4  over zee noord (7.30-8.30 uur)  AS 

   1  11-4  over zee noord (9-10 uur)  HV 

   1  25-4  over zee noord (8.30-10 uur)  AS 

   3  18-5  over zee  JvD/AS/HV 

Aalscholver  410  2-6  over zee  JvD 

Ooievaar  2  24-4  over Noordwijk-Binnen noord  HV 

   1  4en5-6  De Klei  JvD 

Lepelaar  1  10-4  Elsgeesterpolder  AS 

   1  30-4  Polder Hoogeweg  JZ 

   3  2-5  over zee noord (7.00-10.15 uur)  JR 

   2  13-5  Zwetterpolder  JR 

   1  29-5  over strand zuid  JR 

   1  5-6  De Klei  JvD 

   1  5-6  Hoogeveense Polder  JvD 

   2  23/24-6  Zwetterpolder  JR 

Zwarte Zwaan  1  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Kleine Rietgans  18  11-4  over zee noord (7.30-8.30 uur)  AS 

Brandgans  9  9-5  over zee noord  JR  

   9  19-5  over zee noord  JvD 

Pijlstaart  4  5-4  mannetjes Elsgeesterpolder  AS 

   1  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Zomertaling  2  5-4  paartje AWD Westerkanaal  AS 

Brilduiker  14  5-4  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS 

Middelste Zaagbek  19  11-4  over zee noord (7.30-8.30 uur)  AS 

   40  11-4  over zee noord (9-10 uur)  HV  

   4  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   5  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS 

   7  28-4  over zee noord (7.45-9.15 uur)  AS 

   11  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

 Grote Zaagbek  1  2-4  over zee (9-10 uur)  JvD 

   1  5-4  vrouwtje AWD Westerkanaal  AS 

Slobeend  15  2-4  over zee noord (7.30-8.30 uur)  JJ 

IJseend  1  24-4  over zee zuid  HV/AS 

Krooneend  1  11-4  mannetje Leidsevaart bij Lisse  JvD 

Zwarte Wouw  1  10-5  adult over Duindamseslag ZO  AS 

   1  27-5  over Duinpark en Grashoek oost  JvD/RS 

Bruine Kiekendief  1  2-4  over zee (9-10 uur)  JvD 

   1  5-4  vrouwtje AWD jagend Pindabergje  AS 

   1  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   1  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

   1  5-5   over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Havik  3  5-4  AWD Achterhaasveld  JR/AS 

   1  5-4  omgeving Oosterkanaal AWD  JR 

   2  15-5  AWD Haasveld  AS 

   1  16-5  Sixenburg  JR 

   1  29-5  over Duinpark noord  JvD 

   1  25-6  omgeving Oosterkanaal AWD  JR 

Smelleken  1  4-4  Polder Hoogeweg  HV/JJ 

   1  27-4   vrouwtje over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS 

   1  2-5  Coepelduynen  AS/JR 

   1  9-5  over zee  JR 

Boomvalk  2  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Waterral  1  10-4  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 
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Kluut  26  2-4  over zee noord  JJ 

   5  1-5  over zee  JR 

   5  19-5  over zee  JR/JR 

Kleine Plevier  3  26-6  drie broedgevallen Hoogeveense Polder  WT/PM 

   1  30-6  broedgeval AWD  JvD 

Bontbekplevier  2  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   17  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   1  26-6  broedgeval AWD  JvD 

Zilverplevier  236  5-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Kanoet  18  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   1  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS 

   158  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

   131  5-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Kemphaan  9  27-4  over zee noord (7.25-8.25 uur)  HV 

   9  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS 

Rosse Grutto  114  28-4  over zee (7.30-8.30 uur)  JvD/HV 

Regenwulp  3  25-4  over zee noord (8.30-10 uur)  AS 

   12  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   3  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS 

   5  28-4  over zee noord (7.45-9.15 uur)  AS 

   18  1-5  over zee noord  JR 

   31   2-5  over zee noord  AS/JR 

   14  6-5  Coepelduynen  AS  

Zwarte Ruiter  2  26-4  over zee noord (8.20-9.20)  HV/AS 

   2  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   4  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Groenpootruiter  1  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   6  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   3  3-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Witgatje  1  5-4  AWD Westerkanaal  AS 

   2  26-4  over zee noord (8.20-9.20)  HV/AS 

Zwartkopmeeuw  1  26-6  adult over zee zuid  JvD 

Dwergmeeuw  15  5-4  over zee (8.30 uur)  AS 

   27  11-4  over zee (7.30-8.30 uur)  AS 

   36  11-4  over zee (8-9 uur)  JvD 

   73  11-4  over zee noord (9-10 uur)  HV 

   139  17-4  over zee noord (8.25-9.25 uur)  HV 

   126  18-4  over zee (8-9 uur)  JvD 

   41  25-4  over zee noord (8.30-10 uur)  AS 

   91  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS  

   218  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  HV/AS 

   128  28-4  over zee (7.30-8.30 uur)  JvD/AS 

   219  30-4  over zee noord (8.05-9.05 uur)  HV 

   109  1-5  over zee noord (7.00-10.15 uur)  JR 

   71   2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

Kleine Burgemeester  1  28-4  over zee (7.50 uur)  JvD/HV 

   1  16-5  2de winter Binnenwatering Katwijk  AS/JvD 

Noordse Stern  3  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

Visdief  2  5/6/20-6  twee broedgevallen Hoogeveense Polder  JvD 

Dwergstern  15  25-4  over zee noord (8.30-10 uur)  AS  

   16  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   56  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS/HV 

   19  28-4  over zee noord (7.45-9.15 uur)  AS 

   10  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   76  3-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS  

   40  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

Zwarte Stern  1  25-4  over zee noord (8.30-10 uur)  AS 

   10  27-4  over zee noord (7.30-9.30 uur)  AS/HV 

   5  28-4  over zee noord (7.45-9.15 uur)  AS 

   18  2-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS/JR 

   28  4-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

   31  5-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 
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   15  19-5  over zee noord (7.30-9.15 uur)  JR 

Reuzenstern  1  19-5  over zee  JvD 

Zomertortel  1  27-4  AWD Wolfsveld  JJ 

Velduil  1  6-5  Coepelduynen  AS 

Oeverzwaluw  1  3-4  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  3-4  over Noordwijk aan Zee noord  JJ 

   4  17-4  Oosterduinsemeer  JvD 

   20  19-4  Oosterduinsemeer  HV  

   4  25-4  Oosterduinsemeer  JR 

   4  25-4  over strand noord (8.30-10 uur)  AS 

   5  26-4  over zee noord (7.45-9.30 uur)  AS 

   3  27-4  over zeereep Coepelduynen  AS 

   10  30-4  Oosterduinsemeer  JR 

   1  30-4  slootje ten zuiden van Sancta Maria  JR 

   5  3-5  over zee noord (07.45-10.15 uur)  AS 

   2  20-5  Oosterduinsemeer  JR 

Huiszwaluw  1  2-4  over Noordwijk aan Zee noord  JJ 

Kuifleeuwerik  1  4-4  Uitwatering Katwijk  JR 

   2  21-4  thv Boulevard Hotel  JR 

   2  9-5  zingend Vuurtorenplein  AS 

Boomleeuwerik  1  3-4  AWD Wolfsveld  JJ 

   1  5-4  Achterhaasveld AWD  JR 

   1  1-5  AWD Wolfsveld  JJ 

Engelse Gele Kwikstaart     broedgeval Tespellaan  AS 

Rouwkwikstaart  2  10-4  mannetjes Polder Hoogeweg  AS 

  1  29-4  thv Boulevard Hotel  JR 

Citroenkwikstaart  1  7-5  Wantveld Binnenwatering Katwijk  AS 

Blauwborst  1  5-4  Achterhaasveld AWD  JR 

Paapje  1  26-4  Coepelduynen  HV  

   1  6-5  Coepelduynen  AS 

Beflijster  3  17-4  AWD Wolfsveld  JJ 

   1  18-4  Coepelduynen  HV  

   5  30-4  Coepelduynen  HV  

   12  2-5  Coepelduynen  AS 

   4  6-5  Coepelduynen  AS  

 Grote Lijster  1  5-4  AWD Zweefvliegveld  AS 

   3  25-4  Coepelduynen  JvD 

   5  30-4  Coepelduynen  JvD  

Baardmannetje  2  5-4  paartje AWD Westerkanaal/Pindabergje  AS 

Boomklever  1  mei  broedgeval Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

Wielewaal  2  15-5  AWD Vogelenvelderbos  AS 

Kneu  50  4-4  Polder Hoogeweg  HV 

Goudvink  2  5-4  paartje AWD de Vellen  AS 

   2  24-4  paartje AWD Wolfsveld  JJ 

   1  15-5  AWD de Vellen  AS 

Geelgors  1  5-4  mannetje bij Sixenburg  WT 
 
Waarnemers: 

 

JZ   Jan Zuidhoek 

WT   Wil Tamis 

HV   Hein Verkade 

JvD   Jelle van Dijk 

JR   Job de Ridder 

AS   Ab Steenvoorden 

JJ   Jan Jacobs 

PM   P. Muller 

RS   Rien Sluijs
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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 

 




