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Agenda 
 
Excursies: 

 

Ganzenexcursie naar Zeeland op woensdag 29 

december a.s. Vertrek vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum 's morgens om 8.00 uur. 

 

Lezingen: 

 

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. 

 

Een uitgebreide agenda is als bijlage bijgevoegd.

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 

vrijdagavond 17 september 1999.
 
Aanwezig: Ongeveer 25 leden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de sprekers van deze avond, de heren Van 

Haaften en Likens, welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Laatste ontwikkelingen rond Calorama:  

De voorzitter deelt mee, dat het op het ogenblik nog 

even rustig is "aan het front". Onze Vereniging heeft 

inmiddels bezwaar bij de Arrondissementsrechtbank 

aangetekend tegen het feit, dat de gemeente 

Noordwijk onze Vereniging niet ontvankelijk heeft 

verklaard. Voorlopig is het nog even wachten op de 

uitspraak van de rechter. 

 

3. Rondvraag en waarnemingen 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De 

voorzitter verleent vervolgens het woord aan Prof. 

Van Haaften. 

 

4. Lezing van de heren Van Haaften en Likens 

over Edelherten       in Nederland 

 

Prof. van Haaften geeft allereerst een overzicht van 

de geschiedenis van het Edelhert in Nederland. 

Sedert honderdduizenden jaren is het Edelhert al in 

onze streken aanwezig. 

Edelherten hebben heel gevarieerde biotopen, zoals 

laagland, moeras, bergland enz. Tot de voornaamste 

levensvoorwaarden behoren een goede 

dekkingmogelijkheid en voldoende voedsel. 

In ons land leven ze thans op en rond de Veluwe en 

zij voeden zich daar voornamelijk met heide, 

dennennaalden en vruchten. Dit is vrij schrale kost, 

zodat ze in de winter veelal bijgevoerd moeten 

worden. 

De Edelherten worden in de periode van eind mei tot 

begin juni geboren en de jongen zogen tot in 

november. De bronstperiode is van half september 

tot begin oktober en dat is ook de periode, waarin de 
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mannetjes zich duidelijk  en luidruchtig manifesteren 

("burlen"). 

De mannetjes vallen verder op door de ontwikkeling 

van hun gewei, dat ze elk jaar weer verliezen en 

opnieuw moeten laten aangroeien. Juist aan het 

gewei kan men de leeftijd, conditie en eventuele 

afwijkingen vaststellen.  

Na deze schets van de Edelherten gaat de heer Van 

Haaften verder in op de verschillende aspecten van 

het beheer van de Edelhertenstand. In dit kader 

vinden regelmatig tellingen plaats en worden kudden 

goed in de gaten gehouden.  

Tot slot geeft hij een overzicht van de verschillende 

gebieden in Europa en Azië, waarin Edelherten 

voorkomen. Daarbij wijst hij nog op een aantal 

lokale verschillen.  

 

Excursie edelherten:  

In aansluiting op deze lezing is er een mogelijkheid 

om een speciale excursie mee te maken om het 

"burlen" van de Edelherten te beluisteren. In de 

pauze is er gelegenheid om zich op te geven. 

Na de pauze laten de heren Van Haaften en Likens 

een groot aantal prachtige dia's zien, aan de hand 

waarvan hun verhaal nog eens duidelijk wordt 

toegelicht. 

Na deze boeiende voordracht wordt de gelegenheid 

geboden tot het stellen van vragen, waarvan druk 

gebruik wordt gemaakt. Hierna dankt de voorzitter 

beide heren. Hij vindt het overigens jammer, dat er 

maar weinig belangstellenden zijn gekomen, maar 

dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat deze 

avond een week eerder is gehouden dan gebruikelijk. 

Tot slot wenst hij hen een goede reis naar huis. 

 

Sluiting 

De voorzitter deelt tot slot mee, dat op vrijdagavond 

25 oktober a.s. de volgende ledenvergadering zal 

plaatsvinden. Dan zal de heer Wasscher spreken 

over Libellen. Hierna sluit hij deze bijeenkomst en 

wenst een ieder wel thuis. 

 

 

  

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 

vrijdagavond 29 oktober 1999. 
 

Aanwezig: ongeveer 40 leden 

 

Opening 

 

De secretaris, de heer C.M.J. Verweij, opent deze 

vergadering, daar de voorzitter wegens vakantie 

thans afwezig is. Vervolgens heet hij alle 

aanwezigen en in het bijzonder de spreker van 

hedenavond van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Laatste ontwikkelingen rond het landgoed 

Calorama:  

De secretaris deelt mee, dat thans de 

beroepsprocedure bij de Arrondissementsrechtbank 

loopt tegen de uitspraak van de gemeente 

Noordwijk, dat onze Vereniging als niet ontvankelijk 

wordt beschouwd. Inmiddels is onze Vereniging ook 

benaderd door een van de woordvoerders van de 

groep van toekomstige bewoners. Het is duidelijk, 

dat deze groep graag zou zien, dat er op korte 

termijn een uitspraak wordt gedaan, want dan zou de 

bouw van de bewuste "kasteelwoningen" een 

aanvang kunnen nemen. Ondanks ogenschijnlijke 

tegenstrijdige belangen is er toch een goede sfeer en 

hebben wij onze zienswijze duidelijk en beargu-

menteerd naar voren kunnen brengen. 

Natuurgids:  

Met de Natuurgids loopt het toch voorspoedig. 

Weliswaar lag het in de bedoeling deze nieuwe gids 

voor het einde van deze eeuw uit te brengen, maar 

dit blijkt toch onhaalbaar te zijn. Er was nog heel wat 

te corrigeren en aan te vullen. Ook naar bepaalde 

foto's moest nog naarstig worden gezocht. Op het 

ogenblik zijn alle teksten zo goed als klaar en wordt 

al met de drukker overleg gevoerd. Naar 

verwachting zal de Natuurgids nu in het voorjaar 

uitkomen. 

Paddenstoelengroep: 

 Binnen de Paddenstoelengroep is de wens geuit om 

ook te gaan inventariseren. Daarbij is de hulp inge-

roepen van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging. Het volgend jaar zal serieus worden 

gestart met een drietal proefstukken. Een hiervan ligt 

in de Noordduinen en twee liggen er op het landgoed 

Leeuwenhorst. Het gaat hier om kleine proefvlakken 

van ongeveer 1000 m2, die aan de hand van een 

aantal aandachtsoorten nauwkeurig zullen worden 

bekeken. 
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Rondvraag en mededelingen 

 

Op het landgoed Leeuwenhorst is regelmatig langs 

de grote vijver een IJsvogel te zien. Verder zijn er bij 

de Vuurtoren te Noordwijk aan Zee Kuifleeuweriken 

waargenomen. 

Het vorig jaar waren er vele bloeiende Parnassia's in 

het Guytedel in de Coepelduinen te zien. Dit jaar is 

er geen een opgekomen, hetgeen waarschijnlijk te 

wijten is aan de hoge waterstand in dit dal tijdens de 

winter en het voorjaar. Als laatste wordt gemeld een 

groeiplaats van Pirola in de Elsgeesterpolder tussen 

Voorhout en Rijnsburg. 

 

 

Lezingen van de heer Wasscher over Libellen in 

Nederland: 

De heer Wasscher is op het ogenblik een bekende 

persoon op het terrein van Libellen, want nog niet zo 

lang geleden heeft hij een prachtige determinatiegids 

over Libellen samengesteld. In zijn inleiding vertelt 

hij hoe hij begonnen is in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Dit gebied acht hij nog steeds 

een van de belangrijkste gebieden in Nederland op 

het terrein van Libellen.  

 

Hierna gaat hij nader op de Libellen in, waarbij hij 

o.a. aangeeft, dat de Libellen in twee hoofdgroepen 

zijn te onderscheiden n.l. de Glazenmakers en de 

echte Libellen. Van elk van deze groepen geeft hij de 

voornaamste kenmerken. In aansluiting hierop gaat 

hij in op de levenscyclus van Libellen, die min of 

meer overeenkomt met bijv. vlinders. Eieren worden 

bijna altijd in het water afgezet, waarbij de larve 

geruime tijd in het water doorbrengt. Na verloop van 

tijd kruipt de larve langs stengels even boven het 

water, waarna hij vervelt. 

 Na voldoende opgedroogd te zijn vliegt de larve als 

een volgroeide Libel weg.  

Vervolgens gaat hij in op verschillende 

determinatiekenmerken, maar hij merkt hierbij op, 

dat het lang niet altijd gemakkelijk is Libellen in 

vlucht op naam te brengen. Dit geldt zeker voor de 

Heidelibellen, die zonder meer moeilijk precies op 

naam te brengen. Tot slot geeft hij een kort overzicht 

van de Libellen, die in onze omgeving zijn waar te 

nemen. 

Na afloop van de lezing wordt er gelegenheid 

gegeven tot het stellen van vragen, waarvan 

dankbaar gebruik gemaakt wordt. De heer Verweij 

dankt tenslotte de heer Wasscher voor zijn boeiende 

bijdrage en hij is ervan overtuigd, dat velen in deze 

zaal beslist wel wat warmer zijn gaan lopen voor 

deze prachtige insectengroep. 

 

Sluiting 

 

Na het dankwoord sluit de heer Verweij deze 

vergadering en wijst erop, dat de eerstvolgende 

bijeenkomst zal zijn op vrijdag 26 november a.s. 

Dan zal ons lid, de heer Dick Hoek spreken over de 

vogels en het landschap van Egypte. Hierna wenst 

hij een ieder wel thuis. 

  

VERSLAG  PADDENBESCHERMING  1999 
 

Onze padden hebben zich inmiddels weer in hun 

winterschuilplaatsen teruggetrokken om te 

proberen de komende winter te overleven. We 

zullen ze in maart weer begroeten en een handje 

helpen, zodat ze in het volgende millennium de 

Noordwijkse bossen en duinen kunnen blijven 

bevolken. 

Die hulp bestaat uit het afsluiten van de wegen  

langs de binnenduinrand in het Langeveld, als er 

massale trek plaats vindt. De dieren kunnen dan 

veilig de wegen oversteken zonder het risico te 
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lopen om doodgereden te worden. Deze wegen zijn 

de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef 

Het voorjaar heeft voor de paddenbescherming 

geen grote verrassingen opgeleverd. Omdat de 

afgelopen winter erg zacht was, dachten we dat de 

paddentrek wel vroeg op gang zou komen. Maar 

vanaf half februari werd het toch nog flink koud, 

met nachtvorsten en winterse buien. 

Vanaf 27 februari was het team voor de 

paddenbescherming paraat. 

Op 1 maart werd het weer veel zachter en nat. De 

padden reageerden direct en begonnen op 2 maart  

te trekken. Omdat de lampen en schijnwerpers nog 

niet functioneerden, konden de wegen niet afgezet 

worden, en vielen er al direct enige honderden 

slachtoffers. Vanaf 3 maart  werkte alle verlichting 

weer, maar het weer sloeg om en het werd kouder. 

De paddentrek kwam pas vanaf vrijdag 12 maart 

goed op gang, en heeft geduurd tot zaterdag 3 

april. Gedurende die 3 weken  werden de wegen 

bijna iedere nacht afgesloten, totaal 19 keer. We 

hebben daarna nog tot eind april gecontroleerd, 

maar er was geen trek van betekenis meer te 

ontdekken. 

We hebben dit jaar 1535 dode padden geteld.  Het 

betreft hier de dieren die we ‘s morgens dood op de 

weg aantroffen bij het verwijderen van de hekken. 

En dan hebben we nog niet de paddelijkjes 

meegeteld, die door de kraaien en eksters zijn 

opgegeten. Of die door de automobilisten zodanig 

zijn platgereden, dat ze niet meer herkenbaar zijn. 

Vorig jaar werden nog 1673 dode padden geteld. 

Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar we 

hebben ook al jaren gehad waarin het aantal 

slachtoffers lager lag. 

We hebben dit jaar wel enkele problemen gehad 

met de hekken en de lampen. Behalve dat er enkele 

keren lampen uitvielen, die overigens door 

Openbare Werken van Noordwijk direct werden 

vervangen, is er dit jaar een verkeersbord 

“Verboden in te rijden” van een draaihek 

ontvreemd. Ook is er in de nacht van 21 maart  een 

van de geplaatste hekken door onbekenden weer 

opengezet, waarbij het hangslot was doorgeknipt! 

Dit jaar zijn de hekken bij de Jeugdherberg en bij 

Duinschoten voorzien van extra borden met het 

opschrift “PADDENBESCHERMING”. We hopen 

dat het voor de automobilisten hiermee iets 

duidelijker is geworden waarvoor de wegen 

afgesloten worden. En dat het ze extra zal 

motiveren om  de aangegeven omleiding te volgen, 

en niet de hekken te negeren zoals nog teveel 

gebeurt. 

Het paddenteam bestond dit jaar uit Wim 

Baalbergen, Wil Heemskerk, Jelle van Dijk, 

Annelies Marijnis, Kees Verweij, Kees Erkelens, 

Piet van der Luijt, Wim Breukers, Robert Erents, 

Rob Jansson, Jan de Ridder, Bart Noort, Rien 

Sluijs, Martijn Kosterman en Jan Jacobs. 

Namens onze Vereniging dank voor de inzet, en 

hopelijk tot volgend jaar. 

 

 

Wie? 
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het voorjaar willen meewerken met de 

paddenbescherming in  Noordwijk. 

Dit houdt in, dat je in de maanden maart en april 1x per week ‘s avonds samen met 

een ervaren paddenbeschermer in het Langeveld gaat kijken of er paddentrek 

plaatsvindt. En zo ja, dat je dan de weg afzet met de aanwezige draaihekken, en deze 

de volgende ochtend weer weghaalt. Het is beslist niet zo, dat je de padden opraapt en 

overzet. 

Interesse of vragen?  Graag even bellen naar  Jan Jacobs. Tel: 071-3610396. 
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Stichting Vogelasiel Noordwijk 
 

 
 

Verslag 2e & 3e Kwartaal 1999 

 

 

Het vogelasiel is dit jaar vrij constant bezet 

geweest. Jan van Genten, Zeekoeten, in 

vergelijking met andere jaren, veel Noordse 

Stormvogels en aardig wat Meeuwen behoorden 

tot de gasten. Het voorjaar bracht de gebruikelijke 

intocht van jonge vogels, terwijl de 

roofvogelopvang bezet werd door een Buizerd, wat 

Torenvalken, en Steenuiltjes. Als zeldzame gasten 

(voor het vogelasiel) zijn het vermelden waard, een 

Koekoek, een Groene Specht en een Kramsvogel. 

 

Vijf Steenuiltjes werden gelost in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen nabij De Zilk. Ze worden 

daar in de buurt nog regelmatig gesignaleerd en we 

hebben goede hoop, dat een paartje (of meer) zich 

daar weer blijvend zal vestigen. 

 

In november hebben we een nieuwe pomp 

geïnstalleerd om het water van het bassin in 

beweging te houden. De oude hield er regelmatig 

mee op en was hard aan vernieuwing toe. 

Tot slot wilde ik nog een oproep doen. Voor een 

paar ochtenden in de week zitten  we nog wat 

omhoog wat betreft het voeren van de vogels en 

schoonmaak werkzaamheden. We zoeken hier nog 

een vrijwilliger/vrijwilligers voor. Mocht er 

iemand zijn die dit op vrijwillige basis graag zou 

willen doen, neem dan a.u.b. contact met me op. 

Voor adres en telefoon nummer, zie binnenkant 

omslag Strandloper. 

.   

Ik wilde tevens vanaf deze plaats graag iedereen, 

die het vogelasiel een warm hart toedraagt, het 

allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en de 21ste 

eeuw. 

 

Albert van der Werf.  

 

Hiëroglyfen van het zand 
 

 
Jelle van Dijk 

 

Op 3 september 1999 werd in boekhandel 

Architectura & Natura in Amsterdam het boek met 

bovenstaande titel gepresenteerd.  

Laat de titel zelf nog weinig los over de inhoud van 

het boek, de ondertitel zegt direct waar het over 

gaat: “Vegetatie en landschap van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen”. 

Voor mij ligt een prachtig uitgegeven boek, vol 

met kleurenfoto’s en kaarten in een levendige lay-

out. Ook al ben je niet van plan je te verdiepen in 

alle hoofdstukken van dit boek, dan nog ben je zo 

maar een paar uur kwijt met het bekijken van de 

werkelijk schitterende kaarten en de vele foto’s. 

Bij die kaarten gaat het niet alleen om kaarten 

waarop de verschillende vegetatietypen zijn 

weergegeven, maar ook om veel historische 

kaarten. Bij elkaar geeft dit kaartmateriaal een heel 

bijzondere kijk op dit unieke duinterrein. Bij het 

fotomateriaal valt op dat de samenstellers zich niet 

beperkt hebben tot mooie (en instructieve!) plaatjes 

van planten en vegetatietypen, maar dat ook 

regelmatig foto’s van dieren zijn afgebeeld die met 

een bepaald vegetatietype geassocieerd kunnen 

worden. Zo treffen we foto’s aan van o.a. Waterral, 

Roodborsttapuit, Rugstreeppad, Konijn en Kleine 

parelmoervlinder. Verder valt de ruime aandacht 

voor mossen op, terwijl ook paddestoelen 

regelmatig genoemd en getoond worden. 

In de teksten vindt iedereen wel iets van zijn 

gading. Een deel van de hoofdtekst is vermoedelijk 

alleen voor goed ingevoerde floristen gemakkelijk 

te lezen. Let wel, dit betreft een deel van de 

hoofdtekst. Paragrafen met titels als “Zandvoorters 

in de duinen” en “Op schaatsen door het duin” zijn 

heel toegankelijk en geven een prima inzicht in de 

ontwikkeling van het zeedorpenlandschap en de 

vroegere vochtige duinvalleien. Ook de stukken 

over het moderne beheer met grazers, maaien en 

regeneratie van vochtige valleien, zijn voor lezers 

zonder gedetailleerde floristische kennis goed te 
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lezen. Ben je evenwel niet van plan de hoofdtekst 

geheel door te ploegen, dan zijn er talloze 

instructieve kaderteksten die voor uren leesgenot 

zullen zorgen. In die kaderteksten wordt 

bijvoorbeeld kort en duidelijk ingegaan op 

onderwerpen als: Van naaldbos naar loofbos, 

Begrazing door schapen, Kruipwilg, Herinrichting 

van geuloevers. 

 

Het boek nodigt uit om er zelf op uit te trekken. 

Iedereen ziet wel een paar foto’s van plekjes die 

hem bekend voorkomen en de schitterende kaarten 

maken de lezer nieuwsgierig om zelf ter plekke te 

gaan kijken. De drang om naar buiten te trekken 

wordt sterk gestimuleerd door het wandelboekje 

dat bij dit boek wordt verstrekt. Hierin worden vier 

wandelingen beschreven, uiteraard met prima 

kaartjes.  

Het leuke van dit boekje is dat per wandeling 

precies wordt  aangegeven wat er te zien is en waar 

in het ‘grote’ boek meer over deze omgeving is te 

lezen. Omgekeerd is in het boek zelf met een 

voetstapsymbool+nummer aangegeven bij welke 

wandeling het beschreven fenomeen met eigen 

ogen aanschouwd kan worden. 

Mark van Til en Joop Mourik, de beide schrijvers, 

verdienen een groot compliment voor het tot stand 

brengen van dit boek. Een minstens zo groot 

compliment verdient de directie van 

Gemeentewaterleidingen Amsterdam voor de 

buitengewoon fraaie wijze waarop dit boek is 

uitgebracht. Bij een commerciële uitgeverij zou dit 

boek nooit op deze wijze en tegen deze prijs 

gepubliceerd zijn. 

Is er dan geen enkele kritische opmerking te 

plaatsen bij dit fenomenale boekwerk? Natuurlijk 

wel. Op de vegetatiekaart van pagina 34 zijn in de 

legenda twee kleuren verwisseld, maar iedereen 

die iets van duinvegetaties weet zal dit direct zien. 

De lay-out is hier en daar wat onrustig door een 

veelheid van kleine foto’s, onderschriften en 

kaderteksten waardoor het even zoeken wordt om 

de doorgaande hoofdtekst te traceren. Ook kan 

worden opgemerkt dat sommige foto’s wel erg 

klein zijn afgedrukt, waardoor veel details verloren 

gaan. Een keuze voor wat minder foto’s in 

bepaalde hoofdstukken ten gunste van grotere 

afbeeldingen van bepaalde vegetatiestructuren had 

wellicht overwogen kunnen worden. 

 

Het boek kost tot 1 januari 2000 slechts ƒ49,50, 

daarna is de prijs ƒ65. Het boek is uit voorraad 

leverbaar bij Boekhandel Van der Meer, 

Vuurtorenplein, Noordwijk aan Zee. Ook kan het 

boek gekocht worden aan de balie van het 

bezoekerscentrum bij de Oranjekom in 

Aerdenhout. Voor wie het boek wil bestellen volgt 

hier het ISBN: 90-71570-95-9. 

 

 

 

 

 

4 Wandelingen in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen 

De directie van Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam heeft een groot aantal wandelboekjes 

laten bijdrukken en stelt deze beschikbaar aan alle 

leden van de natuurverenigingen die meegewerkt 

hebben aan het onderzoek in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Vandaar dat u bij deze 

Strandloper het hier genoemde Wandelboekje zult 

aantreffen! 
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Huisvesting voor gierzwaluwen 

 
 

Hein Verkade 

 
 Begin 1998 werden een aantal verouderde 

woningen aan de Scheveningsestraat en de 

Zandvoortsestraat gesloopt. De Noordwijkse 

woningstichting, eigenaar van de huizen, wilde in 

plaats hiervan nieuwe woningen bouwen.  

Het geheel zou in stijl aangepast worden aan de 

omgeving. 

Het renovatieproject ligt dicht bij diverse 

gierzwaluwkolonies. In de afgebroken huizen 

broedden zij echter niet. Het idee werd geboren om 

de nieuw te bouwen huizen óók geschikt te maken 

voor gierzwaluwen. 

Er werd contact opgenomen met de 

woningstichting. Het idee werd direct 

positief opgepakt door de heer Verloop. Hij 

bracht de plannen onder de aandacht van 

het bestuur. Op hun beurt reageerden ook 

zij enthousiast en zegden het plaatsen van 

zes neststenen toe.  

In overleg werd besloten de stenen in de 

zijmuren van de huizen aan de 

Zandvoortsestraat te metselen. Drie in elke 

topgevel aan de noordzijde van de panden.   

Inmiddels is dit alles volgens plan gebeurd 

en is het wachten op de gierzwaluwen. 

Hopelijk weten de vogels de nieuwe 

behuizingen te vinden.  

Uiteraard houden wij de woningstichting 

en U op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Tot slot willen wij de Noordwijkse 

woningstichting bedanken voor hun snelle en 

enthousiaste medewerking aan dit project. 

 

 

EERST VUT DAN IERLAND 
 

 

Dick en Coby Passchier 
 

Waarom deze stelling? Nou kijk. Wij zijn niet van 

die snelheidsmaniakken zo van 'in 24 uur uit en 

thuis naar de Noordkaap'. Daar hebben wij wel iets 

meer tijd voor nodig. Bovendien tweekeer 

overvaren, retour, brengt extra kosten met zich mee. 

Heb je dan ook nog maar vier weken tot je 

beschikking dan blijft er weinig over om rond te 

dolen. 

Uit alle reisbeschrijvingen die je over Ierland erop 

naslaat, blijkt dat je hoort te dolen, wat je ook onder 

dolen mag verstaan. Ga er niet heen om te vogelen 

of naar bijzondere planten te zoeken want dan is de 

koek gauw op. Dolen dus. 

1 April 1999, de datum voor VUT-aanvang. Het 

moment is er zo maar, ineens. Niet lekker lang 

reikhalzend uitkijken naar de dag. Nee, maandag bij 

personeelszaken vragen hoeveel verlof je nog hebt 

staan en dan te horen dat je dinsdag thuis kan 

blijven. Van de extra tijd om je op Ierland voor te 

bereiden blijft niets over. Vast staat dat we begin 

mei weg willen en twee maanden weg willen 

blijven.  

Tussen het moment van de afscheidsreceptie en 5 

mei, de dag waarop we vertrekken, liggen twee 

diepe zuchten. Maar dan rijden we toch maar de 

straat uit, de caravanwielen bijna plat van de 

cadeauwijnen. (In Ierland niet te betalen).  

De eerste stek is vlak bij Calais. Even rondneuzen 

bij Cape Gris Nez levert absoluut niets op en 

fossielen zoeken tussen de oude veenbanken op het 

strand van Wissant is al even succesloos. Dat wil 

zeggen, veen genoeg maar geen fossiel. 



 

 11 

Op 7 mei steken we over om na een aantal dagen 

keutelen door het vaak pittoreske Zuid-Engeland op 

11 mei in Fisquard aan te komen. De dag daarop 

turen we vanaf de rotskust over de Ierse Zee en 

verbazen ons over de massa's Jan van Genten, 

Alken, Zeekoeten, Noordse Stormvogels en onze 

eerste Noordse Pijlstormvogels. Er staat nogal veel 

wind en vooral de Noordse Pijlstormvogels maken 

er een sport van om als albatrossen over de golven 

te vliegen. 

Nu moet je in de Ierse Zee minder moeite hebben 

om dolfijnen te zien dan bij ons, maar om ze te 

vinden blijft moeilijk. Hein (Verkade) leert ons bij 

het dolfijnenzoeken niet naar dolfijnen te zoeken, 

maar te letten op groepen meeuwen! Heb je die, kijk 

er dan onder (liefst boven zee) en de vindkans stijgt 

met sprongen. Ons levert het pakweg 10 dolfijnen 

op die we minstens een uur in de kijker houden. 

Boven een wat gladder stuk zee de groep meeuwen 

en daaronder donkere driehoekjes die net boven het 

water uitsteken. Er is kennelijk een school vis dicht 

aan het oppervlak want de dolfijnen verplaatsen zich 

nauwelijks en de meeuwen duiken regelmatig als 

visdieven. Even later hebben de dolfijnen de buit 

binnen en zien we dat ze wat verderop in de grote 

golven helder water meesurfen. Dan pas bemerken 

we dat twee uur ademloos turen over zee een bar 

koude klus is. O nee, vutten is niet eenvoudig. 

 

Donderdag 13 mei oversteek Fisquard-Rosslane met 

windkracht 6. 

Direct buitengaats volop Jan van Genten en de hele 

lijst van gisteren om de 'Koningin Beatrix'. Na een 

half uur varen zijn daarvan alleen nog de Noordse 

Pijlstormvogels over. Wat een fantastisch gezicht 

om ze schijnbaar moeiteloos met golven en wind te 

zien 'spelen'. Beurtelings zwevend laag over een 

kam dan weer uit het zicht verdwijnend in een 

golfdal met zoveel vaart dat ze het schip voorbij 

zeilen. Ziedaar het natuurlijke antwoord op een 

bijna levenslang leven op zee. We hebben er een 

kwartier schokkerig videobeeld aan overgehouden. 

Na drie uur lang flink schommelen, hobbelen we 

van de boot en racen achter een hulpvaardige Ier aan 

in een dikke Meereden naar een camping aan de 

kust. 

Les één: Ieren zijn stevige......rijders! 

 

Wandelen over het strand levert heel veel zaagjes en 

tapijtschelpen op, verder regelmatig rechte 

zwaardscheden, kleine mantels en wat platte 

kleppen van paardenzadel en verder nonnetjes en 

kokkels.  

Terug op de camping zien we een aantal 

Rouwkwikstaarten en families Roeken die het brood 

bijna uit de hand eten. 

Met de beschrijving van Zuidoostelijk Ierland zijn 

we snel klaar. Het land stijgt heel gelijkmatig vanuit 

zee omhoog zonder veel verrassingen. Landbouw en 

veeteelt worden er kleinschalig uitgeoefend en 

verder liggen er wat meren. Deze staan in 

verbinding met de zee en de meegenomen 

informatie legt de nadruk op het voorkomen van de 

Dougalls Stern. In de verte zien we kolonies 

Kokmeeuwen en sterns op strandjes en eilandjes. Te 

ver om er de Dougalls Stern uit te halen. De 

vogellijst krijgt wel aanvulling maar met een wat 

algemener tintje: Scholekster, Tureluur, 

Aalscholver, Bergeend, Visdief/Noordse stern, Fitis, 

Rietzanger, Roodborsttapuit en Grasmus.  

 

Het besluit links- of rechtsom de Ierse kust te 

verkennen wordt stevig beïnvloed door de kou in 

het noorden. En hier komt het al niet boven de 150 C 

uit. We blijven in het zuiden en gaan westwaarts 

door de Graafschappen Waterford en Tipperary en 

langs de rivier de Suir. Op de kaart wordt deze weg 

groen aangegeven en is dat meer dan waard. Geen 

meter vlak tot zelfs aardig klimwerk en dat met de 

caravan er achter. Op veel plaatsen een schitterend 

uitzicht over fraaie plaatsjes als Carrick on Suir en 

Clonmel en regelmatig even 'overgestoken' over die 

typische Eng.... sorry, Ierse eeuwenoude 

natuurstenen bruggen met uit iedere voeg een varen. 

Laat in de middag arriveren we bij de enige Ierse 

boerencamping die echter nog in winterslaap 

verkeert. Aan water en elektra is wel te komen, 

maar het toiletgebouw ligt plat en er is geen 

alternatief. Geen punt, daar hebben wij de Porta 

Potty voor en die in de (aan de voorzijde open) 

voortent neergezet. Het vanaf deze plek geboden 

uitzicht over het groene, glooiende Ierse landschap 

maakt van de sanitaire noodzaak een plezierige 

bezigheid. De kijker ligt steeds binnen handbereik. 

De vogellijst krijgt zo weer uitbreiding met 

Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel en Ringmus.  

Bij het raadplegen van de Jonsson 'Vogels van 

Europa' blijkt dat voor veel Europese vogels de 

Ierse Zee een te groot obstakel is. Geen specht te 

bekennen en Bosuil, Steenuil, Gekraagde 

Roodstaart, Nachtegaal en Boompieper, om er een 

paar te noemen, evenmin. 

Maar wandelen kun je er in alle richtingen. Wij 

kiezen voor een ruig gebied even ten westen van de 

camping waarvan de toppen boven de 700 meter 

liggen. We gebruiken er één van om wat 

klauterwerk te krijgen en ontdekken dat Ierse 

schapen dat, al grazend, veel sneller doen. Naast 

Merel en Roodborst noteren we Oeverpieper, Raaf 

en Tapuit. Helemaal boven worden we getrakteerd 

op een fantastisch panorama. Her en der wat kleine 

plaatsjes in een glooiend landschap waar banen 
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zonlicht zich in rap tempo van west naar oost 

bewegen. Het mooie weer ligt duidelijk boven zee. 

Van hieruit te zien als een glimmend gouden streep. 

Het is maandag en bij terugkomst staat de 

campingeigenaar druk te gebaren of wij willen 

opschieten. Vanavond is DE muziekavond in de 

plaatselijke pub van Dungarvan. Dolen zonder Ierse 

muziek is niet compleet. 

In de pub struikelen we over de onderdanen van een 

.... Nederlands VUT-stel dat zich in Ierland 

gevestigd heeft en schuiven aan hun tafel bij. Het 

gezelschap achter ons, bestaande uit een aantal 

lieden waar de kapper uren werk aan zou hebben en 

zo van de vissersboot of uit het veld lijkt te zijn 

gestapt, blijkt het orkest te zijn. Na een paar rauwe 

kreten in het plaatselijke dialect begint een avond 

kwelen over het altijd groene Ierse land, verdronken 

Ierse Zonen en nog steeds in het veen ronddolende 

Ierse dochters. Verbazend hoe handen als 

kolenschoppen, vingers als worsten zoveel gevoel in 

deze muziek kunnen leggen, temeer wanneer later 

op de avond iedere muziekhand verscholen zit 

achter de aangeboden glazen Iers bier. Aan de 

muziek is het niet merkbaar dat ze nog leeg gaan 

ook. 

Om twaalf uur precies staat een ieder op om als 

finale het Ierse volkslied te zingen en dan stroomt 

de pub leeg.  

Wij koesteren nu nog als een kostbaar souvenir een 

half uur video van deze avond. 

 

De volgende dag passeren we de uitgestorven pub 

op weg naar Ardmore aan de kust. De rotskust, 

ruïnes en round tower worden er aanbevolen te 

bezoeken. 

Op de begraafplaats grafstenen met namen als mac 

zus of zo en O'hier en O'daar en een geluidje dat al 

een tijdje aan je hoofd blijft zeuren en je dan ineens 

wakker maakt. Het zijn, die hebben ze in Ierland 

nou weer wel, Alpenkraaien. Ze zitten wat hoger, 

zo'n 20 meter bij ons vandaan eigenlijk heel mooi te 

wezen. Fraai glanzend zwart verenpak met rode 

poten en snavel en dat geluid wat helemaal niet bij 

kraaien past. Een heldere melodieuze roep. We 

zullen ze gauw weer tegenkomen. 

Als we om Cork heenrijdend weer de kust bereiken, 

draaien we de caravanpoten uit op het tot dan 

mooiste stukje Ierland. We staan voor het schierei-

land 'The Old Head of Kinsale'. Geen camping in de 

buurt en 40 meter van een toegangspoort met 

bewaking waarachter een.....golfterrein! Toegang 2 

Ierse ponden per persoon en voor eigen risico. Maar 

we kijken hier ook 120 meter recht omlaag naar de 

zee met daartussen stapels Drieteenmeeuwen. 

Noordse Stormvogels, Alken, Zeekoeten en!...weer 

Alpenkraaien. 

De avond brengt ons een schitterende 

zonsondergang, 's morgens eerst de halftamme 

Alpenkraai vastgelegd op foto en video en dan blijkt 

dat de toegangspoort open en de bewaking weg is!! 

 

(wordt vervolgd) 
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Horen, zien en ………………………… 
 

Paul Paumen 

 

Zwijgen? ... Nee ... Nee ... zwijgen zeker niet! 

Integendeel lawaai maken, roepen, rennen, lachen 

en vooral plezier hebben. Dat mag dan ook als je 

een kind bent van vier tot twaalf jaar oud en samen 

met nog zo'n 350 andere kinderen in het bos een 

natuurspoor volgt. 

 

Niet alleen horen en zien .... maar ook ruiken, 

proeven en voelen! Alle zintuigen gebruiken in de 

natuur, dat was het thema van het jaarlijkse 

Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos. 

 

Er waren door de JvW-educatiegroep (Dick, Nel, 

Annie, Ineke, Carola, Toos, Riet, Margreet, 

Ibolika, Joop, Ankie, Frank, Jaap en Paul) dit jaar 

weer meer dan twintig leuke natuuropdrachten 

bedacht, die met de zintuigen te maken hebben. 

              De Zeekant 27-10-1999 

 

Op die herfstnamiddag in oktober trok dan ook een 

spoor van kinderen vaak met hun ouders door het 

Leeuwenhorstbos van post naar post, om met volle 

overgave de verschillende natuuropdrachten uit te 

voeren. 

 

Goed kijken bijvoorbeeld: Wat kun je allemaal 

zien bij een oude beuk? Kijk eens goed naar de 

vorm van een blad, ken je het blad dan ken je de 

boom! Kijk eens wat er gebeurt als je grond 

omwoelt? Je vindt dan allerlei bodemdiertjes. Kijk 

naar poepsporen en je weet waar de vogel woont! 

Goed opletten want bij het kimspel krijg je maar 

weinig tijd om te kijken 'wat hoort in de natuur en 

wat niet'. 

 

Ook het voelen werd met veel enthousiasme 

uitgevoerd: Is de boom ruw of glad? Zijn de 

bladeren dik of dun? Welke bosvruchten voel je in 

de opgehangen voelzakken? Kun je verschil in 

houtsoorten ontdekken door plankjes hout te 

wegen? 

 

Luisteren (voor kinderen wat moeilijker!) Maar 

toch, werden de vogelgeluiden en de geluiden die 

in de natuur niet thuis horen volop geraden. 

Natuurlijk werd er ook geproefd (welk kind wil dat 

niet!) nou.. de vele bijgeluiden die bij die controle 

post kon horen, kun je wel raden. 

 

De opdracht om een 

herfstgedichtje over zintuigen te 

maken, gaf goed weer wat er die 

middag allemaal in het bos te 

beleven viel bv: 

Ik zie  ... heel veel struiken. Ik 

ruik ... het dennegroen fris. Ik 

proef ... lucht die lekker is. Ik 

hoor ... de vogels fluiten en voel 

... me lekker ... buiten. 

 

Met een paar extra handen 

(Coby, Lotte, Dory bedankt!) 

lukte het de educatiegroep ook 

dit jaar weer een paar honderd 

kinderen met hun ouders een 

fijne wandelmiddag in het bos te 

bezorgen en dat is vooral wat we 

hopen, blijvende aandacht voor 

de natuur bij te brengen. 

 

Tot slot nog een van de vele leuke kinderreacties 

bij de ruikopdracht, hier moest de geur uit vier 

kleine flesjes worden vergeleken met de 

'watermunt', daarbij riep zo'n kleine bengel, 

kennelijk al in de wintersfeer " O, ik ruik het al ... 

pepernoten!" 

 

Samen met kinderen actief in - en met de natuur, 

blijft een leuke en dankbare bezigheid. 
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Watervogels in Nieuw-Leeuwenhorst. 
 

Resultaten van tellingen in de periode 1997-1999 

 
Hein Verkade 

 

Historie 

 

Begin jaren zestig was de grote vijver van Nieuw-

Leeuwenhorst de eindbestemming van onze 

traditionele zondagmiddagwandeling. 

Gewapend met restanten brood liepen we over het 

Boerenburgerweggetje tussen de Kogo en de elf 

huisjes door richting Dijk en Burg. Daar werd de 

eerste groep eenden van hun wekelijkse portie 

voorzien. Daarna werd koers gezet richting grote 

vijver. Deze waterpartij was zo'n twintig jaar eerder 

gegraven als tankval in de tweede wereldoorlog. 

Inmiddels was aan de noordoever een 

wilgenstruweel ontstaan. Langs de andere oevers 

domineerden grote grasvelden. De vijver lag er open 

en gemakkelijk bereikbaar bij. 

Ook hier groepjes handtamme Wilde Eenden. Zij 

hadden een gemakkelijk bestaan dankzij de 

veelvuldige voederpartijen. Vaag kan ik me 

herinneren dat er in de verte wel eens een zwart-wit 

eendje, vermoedelijk een Kuifeend, zwom.  

 

De situatie is sindsdien flink veranderd. Eigenaar het 

Zuid-Hollands Landschap sloot steeds meer 

grasvelden voor het publiek af, terwijl de oevers 

rondom met elzen- en wilgenstruweel begroeid 

raakten. Hierdoor ontstond een beschutte waterpartij 

die steeds meer geschikt werd voor schuwere soorten 

eenden. De tamme eenden verhuisden naar een meer 

mensvriendelijke omgeving zoals de vijvers van de 

nieuwbouwwijk Boerenburg. 

 

De gevarieerde vogelbevolking en slechte 

bereikbaarheid van de vijver brachten de 

vogelvereniging op het idee een kijkhut langs de 

oever te plaatsen. Ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan schonk onze vereniging een hut aan het 

Zuid-Hollands Landschap. Deze werd op de drassige 

noordoever geplaatst. Direct daarna kwam de vijver 

meer in de belangstelling van vogelaars. Vele 

verrassende waarnemingen werden gedaan. 

Vogelaars bleken echter niet de enige 

belangstellenden voor de hut. Het werd steeds vaker 

een goedkope overnachtingsplaats voor illegalen en 

daklozen.  

Daarom werd in overleg besloten de kijkhut naar een 

andere plek in de provincie te verhuizen en te 

vervangen door een kijkscherm. Deze werd in 1997 

gebouwd op de zuid-oost oever. 

Hier vandaan kan met een gunstige lichtval vrijwel 

de gehele waterplas worden overzien. Dit was een 

goed moment om middels regelmatige tellingen de 

vogelbevolking in kaart te brengen. 

 

 

Telmethode 

 

Om een goed beeld van de vogelwereld op de vijver 

te kunnen krijgen werd besloten een wekelijkse 

telling uit te voeren. Vanaf 20 september 1997 werd 

ieder weekend op zaterdag-, zondag- of 

maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur gekeken 

en genoteerd. Dit resulteerde precies twee jaar later 

in 102 volledige tellingen. Alle watervogels op de 

vijver en in de takken langs de oevers werden 

opgeschreven en geturfd. Slechts overvliegende 

vogels werden niet meegeteld. 

Een telronde duurt ongeveer één uur. Er wordt het 

langst stilgestaan bij het kijkscherm. Daarna worden 

de overige hoeken vanaf de west- en de noordzijde 

geteld om tenslotte nog een keer door het scherm te 

turen.  

 

 

Resultaten 

 

Gedurende het jaar zijn er grote verschillen in 

aantallen en soortenrijkdom op de vijver. 

Het kostte soms moeite om vogels te ontwaren. Toch 

is er geen enkel bezoek geweest zonder watervogels. 

De laagste score was op 31 mei 1998 toen slechts 4 

vogels werden waargenomen, verdeeld over 3 

soorten. De hoogste score werd tijdens een 

vorstperiode op 13 februari 1999 gehaald. 723 

vogels verdeeld over 10 soorten bevolkten toen de 

vijver. 

De grootste variatie aan soorten werd in maart 1999 

opgetekend. Zowel op 13 als op 20 maart verbleven 

er 12 verschillende soorten vogels. 
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De vele takken boven het water maken het van mei 

tot september moeilijker om tot een complete 

telling te komen. Het dichte bladerdek biedt een 

uitstekende dekking. Geduld en goed zoeken 

leveren na een tijdje een beeld op van de bezetting. 

Dit is slechts het minimale aantal. 

De periode mei t/m augustus levert de laagste 

aantallen vogels. Het is dan broedtijd. Aangezien 

maar een paar soorten de vijver als broedplaats 

kiezen zijn alle overige vogels verdwenen. Alleen de 

Meerkoet en het Waterhoentje hebben er met 

zekerheid gebroed. Futen en Dodaarsjes vertoonden 

uitgebreid territoriaal gedrag, maar van broeden is 

het (nog) niet gekomen. 

In augustus nemen de aantallen snel toe om in 

december-januari het hoogtepunt te bereiken. Dit 

laatste geldt lang niet voor iedere soort op zich ( zie 

tabel 1). Daar de Wilde Eend verreweg het meest 

talrijk is, zijn het vooral de fluctuaties van deze 

soort, die het totale aantal vogels beïnvloeden.  

 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de vogelbevolking van de vijver. Per soort worden een aantal 

gegevens uitgewerkt waardoor een totaalbeeld ontstaat. 

 

Tabel 1 
  

Soort Totaal Maand Maximum Bezetting Gemiddeld 

Fuut 19 april 2 14 1,4 

Dodaars 33 maart 3 22 1,5 

Aalscholver 29 april 3 23 1,3 

Nijlgans 13 mei 2 9 1,4 

Smient 731 oktober 97 38 19,2 

Wilde Eend 5793 januari 647 102 56,8 

Krakeend 681 oktober 74 51 13,4 

Pijlstaart 2 dec/mrt 1 2 1,0 

Slobeend 9 september 4 5 1,8 

Wintertaling 361 februari 48 38 9,5 

Tafeleend 208 december 12 44 4,7 

Kuifeend 532 april 22 72 7,4 

Nonnetje 9 februari 3 6 1,5 

Grote Zaagbek 83 januari 10 24 3,5 

Waterral 2 febr/april 1 2 1,0 

Waterhoen 103 maart 5 60 1,7 

Meerkoet 309 april 7 90 3,4 

Oeverloper 6 mei 3 3 2,0 

Witgatje 2 november 2 1 2,0 

IJsvogel 3 september 1 3 1,0 
 

Totaal  =  totale aantal vogels tijdens de 102 tellingen 

Maand   =  maand waarin de soort het talrijkst is 

Maximum =  maximum aantal dat tijdens één bezoek geteld is 

Bezetting = aantal bezoeken waarbij de soort aanwezig was n=102 

Gemiddeld = gemiddeld aantal individuen dat geteld werd tijdens bezoeken dat soort aanwezig was 

 

Soorten 

Aantallen vogels:   Aantal bezoeken aanwezig: 

  1  -  5   zeer klein       1 -  10   schaars 

  6  - 10   klein         1 -  25  vrij schaars 

 11  - 25  vrij klein       26 -  50   rij algemeen 

 26  - 50  vrij groot      51 - 102  algemeen 

 51  -100  groot 

>>100  zeer groot  
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FUUT Podiceps cristatus 

Vrij schaarse onregelmatige jaarvogel in zeer kleine 

aantallen. Een territoriaal paartje verbleef in het 

voorjaar van 1999 langere tijd op de vijver. De 

vogels gedroegen zich tamelijk agressief tegenover 

de aanwezige Dodaarsjes.  

 

DODAARS Tachybaptus ruficollis 

Vrij schaarse winter- en voorjaarsgast in zeer klein 

aantal. Zowel in 1998 als in 1999 was in het voorjaar 

een paartje aanwezig. De vogels lieten zeer 

regelmatig hun baltsroep horen. Dit kreeg helaas 

geen vervolg. Na half april verdwenen zij weer uit 

Nieuw-Leeuwenhorst. 

 

AALSCHOLVER Phalacrocorax carbo 

Vrij schaarse jaarvogel in zeer klein aantal. De soort 

wordt in voor- en najaar vaker waargenomen dan in 

zomer en winter. In de maanden september en 

oktober bevindt zich een slaapplaats in de bomen in 

de zuid-west hoek van de vijver. Het betreffen 

allemaal onvolwassen vogels in aantal variërend van 

twee tot zeven exemplaren. 

 

NIJLGANS Loochen aegyptiacus 

Zeer schaarse jaarvogel in zeer klein aantal. Het 

voorjaar lijkt de beste periode om Nijlganzen waar te 

nemen. 

 

SMIENT Anas penelope 

Vrij algemene wintergast van half september tot eind 

maart. De aantallen lopen zeer uiteen van zeer klein 

tot groot. De hoogste aantallen worden in het najaar 

bereikt terwijl de soort in de winterperiode 

regelmatig tijdens de telrondes ontbreekt. 

 

WILDE EEND Anas platyrhynchos 

Algemene jaarvogel met in de winter meestal een 

zeer grote populatie. Vooral tijdens vorstperiodes 

kunnen de aantallen in de honderden lopen. In de 

maanden april en mei zijn deze aantallen echter zeer 

klein. 

 

KRAKEEND Anas strepera 

Algemene gast van juli tot begin april in zeer 

wisselende aantallen van zeer klein tot groot. Een 

aantal vogels ruit onder dekking van het 

overhangende gebladerte. Van september tot 

december is de soort het meest algemeen. 

 

PIJLSTAART Anas Acuta 

Toevallige bezoeker. Eén keer in december en één 

keer in maart.  

 

SLOBEEND Anas clypeata 

Zeer schaarse doortrekker in zeer klein aantal. 

Slobeenden werden alleen in de maanden maart, 

september en oktober gezien. 

 

WINTERTALING Anas crecca 

Vrij algemene wintergast van oktober tot half april. 

Vooral in de winter van 1999 ging het om vrij grote 

aantallen. Ieder bezoek werd toen opgevrolijkt door 

veelvuldig geroep van deze kleinste eendensoort. 

 

TAFELEEND Aythya ferina 

Vrij algemene wintergast van begin oktober tot 

maart. De regelmaat in aantallen is opvallend (zie 

tabel 3). Het kleine tot vrij kleine aantal is bij iedere 

telronde in de winter present. 

 

KUIFEEND Aythya fuligula 

Vrij algemene wintergast van september tot begin 

mei. Net als bij de Tafeleend geven de aantallen een 

vrij constant beeld. De Kuifeend is steeds iets 

talrijker dan de Tafeleend. De grootste aantallen 

worden in april geteld. In deze maand is de Kuifeend 

de meest talrijke soort op de vijver, een eer die in 

alle overige maanden aan de Wilde Eend toevalt. 

Een verklaring hiervoor zal in de broedtijd gezocht 

moeten worden. Wilde Eenden verdwijnen in maart 

massaal richting de broedplaatsen. Kuifeenden 

broeden vooral in juni. Wintergroepen van deze 

soort blijven in het voorjaar veel langer bijeen. 

 

NONNETJE Mergus albellus 

Schaarse wintergast in zeer kleine aantallen in 

februari en maart. Opvallend is dat Nonnetjes in de 

winter van 1998 geheel ontbraken. Alle 

waarnemingen in het jaar daarna betroffen 

vrouwtjes. 

 

GROTE ZAAGBEK Mergus merganser  

Vrij schaarse wintergast in kleine tot vrij kleine 

aantallen. De nadruk ligt op de periode eind 

december tot eind maart. Enkele vogels bezochten 

soms reeds in november de vijver. Geen enkele soort 

is zo actief en succesvol in het foerageren in de 

vijver als de Grote Zaagbek. Met grote regelmaat 

werden flinke vissen gevangen. Spectaculair waren 

de vechtpartijen met soortgenoten die hierop 

volgden. 

 

WATERRAL Rallus aquaticus 

Toevallige gast. Eén keer in februari op het ijs en één 

keer in april. Gezien het verborgen leven zal de 

Waterral zich ongetwijfeld vaker langs de oevers 

ophouden. 

WATERHOEN Gallinula chloropus 

Vrij algemene jaarvogel in zeer kleine aantallen. Eén 

paartje broedde succesvol in 1998. Waterhoentjes 
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waren diverse langere perioden in verschillende 

jaargetijden geheel afwezig. 

 

MEERKOET Fulica atra 

Algemene jaarvogel in zeer kleine tot kleine 

aantallen. In 1998 werd succesvol en in 1999 niet 

succesvol gebroed. Opvallend was dat het aantal 

Meerkoeten tijdens de korte vorstperiode in februari 

nauwelijks toenam in de aanwezige wakken, dit in 

tegenstelling tot het aantal Wilde Eenden.        

 

OEVERLOPER Actitis hypoleucos 

Schaarse doortrekker in zeer klein aantal. Zowel 

tijdens de voor- als de najaarstrek worden de 

overhangende takken langs de oever gebruikt als 

rustplaats.  

 

WITGATJE Tringa ochropus 

Eenmaal in november rustten twee vogels op de 

takken langs de oever. 

 

IJSVOGEL Alcedo atthis 

Schaarse najaarsgast in zeer klein aantal.            

 

Overige soorten 

 

Regelmatig verblijven één of twee Blauwe Reigers 

Ardea cinerea rond de grote vijver meestal met mooi 

weer zonnend in de bomen soms op de takken vlak 

bij het water.  

Slechts éénmaal werd een Kokmeeuw Larus 

ridibundus kortstondig op het wateroppervlak 

gesignaleerd. Andere soorten meeuwen trokken 

veelvuldig hoog over. 

Ook de Rietgors Emberiza schoeniclus werd slechts 

één maal in het vroege voorjaar gezien. 

Regelmaat 

 

Bij de soortbespreking kwam reeds naar voren dat 

sommige soorten eenden in een vrij constant aantal 

(Tafeleend) op de vijver verbleven terwijl anderen 

een veel grilliger aantalbeeld gaven (Krakeend). In 

figuur 1 worden voor beide soorten de aantallen per 

bezoek weergegeven voor het tijdvak 20 september 

1997 tot 5 april 1998. 

 

Figuur 1 

 

Tot de meer gelijkmatige soorten horen de 

Tafeleend, Kuifeend en Grote Zaagbek. De meest 

opvallende 'grillige' soorten zijn de Smient en de 

Krakeend. 

Verklaringen hiervoor zijn niet zomaar te geven, 

vermoedens bestaan er wel. 

Smienten en Krakeenden vliegen bij verstoring vaak 

op. Tafeleenden, Kuifeenden en Grote Zaagbekken 

geven er de voorkeur aan bij onraad van deze plaats 

weg te zwemmen.  

De eerste twee soorten gebruiken de vijver slechts 

als rust en/of slaapplaats, terwijl de andere drie er 

daarnaast ook fourageren. Derhalve hebben zij een 

veel constantere binding met de plek waar ze 

overwinteren. 

Smienten vliegen regelmatig weg in oostelijke 

richting of landen vanaf die zijde op het water. Iets 

ten oosten van Nieuw-Leeuwenhorst liggen de 

laatste graslanden van Oud-Leeuwenhorst waar in de 

winter groepjes Smienten grazen. Uitwisseling 

tussen beide gebieden lijkt dus een verklaring voor 

het grillige aantalsverloop. 

Oude tellingen 

In de zeventiger en tachtiger jaren werden ook 

regelmatig watervogel-tellingen in Nieuw-

Leeuwenhorst gehouden. Een overzicht van de 
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resultaten is in de 'vogels van Noordwijk en 

omstreken' opgenomen.  

Opvallend zijn de veranderingen welke sindsdien 

zijn opgetreden. Fuut, Slobeend en Zomertaling zijn 

sterk achteruitgegaan of geheel verdwenen. Smient, 

Krakeend en Grote Zaagbek namen spectaculair, 

Aalscholver, Nijlgans en Wintertaling licht toe. 

Wilde Eend, Tafeleend, Kuifeend en Waterhoen 

bleven constant in aantallen en bezoekfrequenties.  

Toekomst 

Twee jaar tellen lijkt veel maar is eigenlijk nog te 

kort om een compleet beeld van de vogelbevolking 

op en rond de grote vijver van Nieuw-Leeuwenhorst 

te geven. Dit verslag dient dan ook als een eerste 

aanzet hiertoe. Hopelijk lukt het de tellingen vol te 

blijven houden om zo in de toekomst een nog 

vollediger beeld te kunnen geven. U wordt daarvan 

dan weer op de hoogte gebracht.  

Een andere wens voor de toekomst is dat er bij het 

kijkscherm een voorlichtingsbord over de bevolking 

van de vijver komt. Welke vogelsoorten daarop voor 

moeten komen is inmiddels al wel duidelijk !.... 

 

Literatuur: 

Dijk J.van & Hoek D.M. 1989. Vogels van 

Noordwijk en Omstreken. Noordwijk 

 

Met dank aan Dick Passchier voor tellingen tijdens 

de vakantie, Rien Sluys voor de tabellen en grafieken 

en Jelle van Dijk voor het kritisch doorlezen van het 

artikel 

 

   

 

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. 

Vogelen, het kijken naar vogels, is op 

verschillende manieren te beleven. Veel jongeren 

hebben daarbij maar een doel voor ogen, zo veel 

mogelijk verschillende soorten zien. Zij houden 

een persoonlijke lijst bij van hun waarnemingen en 

turven hun nieuwe soorten. Als er een bijzondere 

vogel is te zen, al is het aan de andere kant van ons 

land, dan racen ze er naar toe. Je moet zorgen dat 

de hitlijst van je concurrenten niet langer wordt 

dan de jouwe. Dat kan tot vermakelijke 

geschiedenissen leiden. Enkele jaren terug zat er 

op de Vliehors op Vlieland een bijzondere arend. 

Gealarmeerd door iemand van de club spoedden 

een groot aantal waarnemers zich naar het eiland. 

Daar aangekomen bleek het beest inmiddels naar 

Texel overgestoken te zijn. Een aantal vogelaars 

nam teleuExcursie edelherten: In aansluiting op 

deze lezing is er een mogelijkheid om een speciale 

excursie mee te maken om het "burlen" van de 

Edelherten te beluisteren. In de pauze is er 

gelegenheid om zich op te geven. 

rgesteld de boor terug naar het vasteland. Anderen 

echter charterden een vissersboot die hen op Texel 

aan wal bracht. 

Ik heb niets tegen deze wijze van vogels bekijken, 

integendeel. Zoals anderen postzegels of 

suikerzakjes sparen, verzamelen zij 

vogelwaarnemingen. Ze zijn daarbij lekker buiten, 

in de vrije natuur. Ieder mens heeft iets van een 

jachtinstinct. Deze groep vogelaars bevredigt dit 

instinct niet met een geweer, zelfs niet met een 

fototoestel, maar met de verrekijker. Wie kan daar 

nu tegen hebben? 

Toch sta ik liever te kijken naar het gedrag van een 

vogel. Naar vogels die op de trek ons dorp 

passeren bijvoorbeeld. Zoals me dat laatst eens 

overkwam langs de eerste slag naar het strand, ten 

noorden van het dorp. Op een paaltje van het 

prikkeldraad zat een sperwer die door enkele 

eksters werd lastiggevallen. Steeds dook er weer 

een ekster op het roofvogeltje waardoor het 

gedwongen werd de lucht in te gaan. Eerst 

achtervolgd door de aanvaller, maar al snel werden 

de rollen omgedraaid en moest de ekster het 

ontgelden. Dat spelletje werd steeds weer herhaald 

waarbij de sperwer telkens op een paaltje 

terugkeerde. Op een bepaald moment zo dicht bij 

me dat ik de kijker niet meer nodig had.    

Natuurlijk is zo`n waarneming niets bijzonders, 

niet de moeite waard om de in de lijst achter in de 

Strandloper op te nemen. Toch vind ik een 

dergelijke ontmoeting met een wild dier zo 

waardevol dat je het nooit meer vergeet, vooral als 
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het een onverwachte kennismaking betreft. Het 

gaan bekijken van een rosse spreeuw kan daar niet 

tegen op. Ook al is de tip van een andere  vogelaar, 

waar je dat beestje kan gaan zien, nog zo goed 

bedoeld.     

 

OMKIJKEN......DE STRANDLOPER 1975 
 

Bijeengezocht door Ees Aartse 

 

Bij terugkijken in de oude Strandlopers word je 

iedere keer geconfronteerd met vergeten of bijna 

vergeten activiteiten. Soms verbaas je je er over 

dat sommige gebeurtenissen, kalender gezien, zo 

lang geleden zijn, terwijl in je herinnering dat 

veel korter moest zijn. 

We kijken nu terug naar De Strandlopers van 

1975. Welke gebeurtenissen waren dat jaar, 

vereniging gezien, belangrijk? 

 

De 'Klets-maar-raak-club' van Dick Passchier en 

Benno Heethuis kan, volgens het jaarverslag in De 

Strandloper, 7e jaargang nr.1/1975 terugzien op een 

creatief jaar met veel excursies, zoals het bezoek 

van de jeugdclub aan het Wassenaarse Dierenpark 

(bestond toen nog!) op 21 december 1974. 

 

'Bij de gorrilla's was de opwinding aan beide zijden 

van de afrastering groot, vooral toen deze 

doorgaans rustige dieren als reactie op de gekke 

gezichten van de tegenpartij met hun ontlasting 

begonnen te slingeren.' 

 

 

In de zeereep van de Noordduinen net naast het 

begin van het fietspad heeft vroeger het zogenaamde 

Golfbad, een open zwembad, gelegen. Door de 

bouw van het Bollenbad zou dit Golfbad niet meer 

gebruikt worden. Onze Vereniging had bepaalde 

plannen met dit voormalige Golfbad. In De 

Strandloper 7e jaargang nr.1/1975 schrijft Kees 

Verweij het volgende: 

 

HERSCHEPPING VAN HET VOORMALIGE 

ZWEMBAD "HET GOLFBAD" TOT EEN 

VOCHTIGE DUINVALLEI. 

In de zeereep ten noorden van Noordwijk aan Zee 

ligt het zogenaamde Golfbad, dat in de oorlogsjaren 

door de Duitse weermacht is aangelegd. Nu het 

Golfbad vanwege de aanleg van een nieuw 

zwembadcomplex in het middengebied tussen 

Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen overbodig 

is geworden, heeft er zich een goede gelegenheid 

voorgedaan om iets van de oude vochtminnende 

duinflora te herwinnen. 

 

 

Op 17 september 1974 deed het college van 

Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad 

het voorstel om het oude Golfbad gedeeltelijk af te 

breken en vol te storten met afval en zand. Op 

aanraden van onze vereniging werd echter tijdens 

deze gemeenteraadsvergadering voorgesteld om het 

Golfbad om te vormen in een vochtige duinvallei 

door een gedeelte van de rand af te breken en het 

zand, dat naar onze mening beslist uit de direkte 

omgeving afkomstig zou moeten zijn, naar het 

midden van het bad toe af te laten lopen, opdat er 

een min of meer natuurlijke helling zou kunnen 

ontstaan. De Gemeenteraad besloot deze suggestie 

in studie te nemen en besloot voorts na te gaan of 

het bedrag van f. 10.000,--, aanvankelijk aan te 

wenden voor de gedeeltelijke sloop van het 

zwembad, gebruikt zou kunnen worden voor deze 

nieuwe functie. Door de nog steeds voortdurende 

wateronttrekking zijn helaas de meeste vochtige 

duinvalleien in de omgeving van Noordwijk 

verdwenen, maar op deze wijze zou weer een deel 

van de vroegere rijkdom aan duinflora herwonnen 

kunnen worden. Ter toelichting zij hierbij nog 

vermeld, dat het zwembad een oppervlakte heeft van 

ruim 500 m2. 

 

Na het bovengenoemde besluit van de 

Gemeenteraad opende het college van 

Burgemeester en Wethouders het overleg met onze 

vereniging met het doel de uitvoering van het 

voorstel met ons verder te bespreken. Voor nader 

advies nam onze vereniging intussen contact op met 

het Rijksherbarium te Leiden. Uit dit contact kwam 

een aantal waardevolle adviezen naar voren. 
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Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 

november 1974 werd de Gemeenteraad over deze 

ontwikkeling verder geïnformeerd en er werd tevens 

gevraagd met de uitvoering van het initiatief in te 

stemmen. De Gemeenteraad ging unaniem met het 

voorstel akkoord. Naar verwachting zal reeds 

binnenkort met de uitvoering van het voorstel 

kunnen worden begonnen. De uitvoering zal 

geschieden in nauwe samenwerking met onze 

vereniging. 

 

Het uitgangspunt van ons voorstel is, dat het 

voormalige zwembad in staat is een behoorlijke 

hoeveelheid water vast te houden, waardoor de wat 

meer vochtminnende duinflora een naar onze 

mening goede kans zal krijgen. In principe is 

besloten de begroeiing zich spontaan te laten 

ontwikkelen; er zullen dus geen zaden of planten 

worden ingevoerd. Rond het zwembad zal 

oorspronkelijk duinstruweel worden aangebracht 

om het instuiven van zand zo veel mogelijk te 

beperken. 

 

Met de gemeente is overeengekomen, dat onze 

vereniging het beheer zal krijgen over het terrein 

waarop het voormalige zwembad is gelegen. Ter 

bescherming van de zich nog te ontwikkelen flora 

zal het terrein zeker nog het eerste jaar voor het 

publiek gesloten blijven. Voorlopig is het voor ons 

nog even afwachten, wat er de komende tijd zich zal 

gaan ontwikkelen. In ieder geval hebben wij ons 

verzekerd van de steun van het Rijksherbarium te 

Leiden. Wanneer het bad is omgevormd tot een 

duinvallei zijn er namelijk een of meer studenten 

bereid de nodige inventarisaties te verrichten en 

verder advies te verstrekken. Dit laatste zal 

overigens in nauwe samenwerking met leden van 

onze vereniging gebeuren. 

 

Tot zover het verslag. Maar hoe ging het verder? 

In maart 1975 werd met ruw geweld de bovenrand 

en gedeeltelijk de wanden van het zwembad 

gesloopt. De grote brokken beton die in het bad 

donderden, richten zoveel schade aan dat de bodem 

van het betonnen bad scheurde en lek raakte. Als 

'vulling' van het bad stortte de gemeente niet het 

door de vereniging gevraagde zand uit de omgeving 

in het bad maar het baggervuil uit de Weteringkade. 

Door het protest van onze vereniging dat dit geen 

afspraak was, werd een gedeelte van de bagger 

verwijderd en de rest werd afgezand met duinzand. 

De beoogde natte duinvallei werd niet nat omdat het 

regenwater uit de bak weglekte. Het zand was door 

de bagger zo voedselrijk geworden dat de eerste 

jaren van een vochtminnende duinflora geen sprake 

kon zijn. Het Rijksherbarium heeft dit project al 

gauw laten vallen.  

De Vereniging heeft de eerste jaren 

planteninventarisaties gedaan, maar heeft deze 

activiteit niet voortgezet.  

Nu blijft er in regenrijke najaars weer wat water in 

het valleitje staan. Wellicht zijn de scheuren in de 

bodem van het bad wat dichtgeslibd waardoor er 

minder snel water weglekt. Na 25 jaar is er wel een 

leuke begroeiing ontstaan maar toch wel een die 

weinig spectaculair is. 

 

 

Een nieuwe activiteit nam de vereniging in 1975 op 

zich. Een activiteit die de toenmalige secretaris, 

A.Cramer, bestempelde als 'het paddenavontuur'. 

In De Strandloper, 7e jaargang nr.2/1975 schrijft hij 

het volgende: 

 

HET PADDENAVONTUUR 

 

Er is heel wat gebeurd nadat ons het eerste 

schrijven bereikte over wat wij gemakshalve 'Het 

paddenavontuur' hebben gedoopt. Bas van 

Leeuwen, student biologie te Amsterdam, heeft in 

het voorjaar van 1974 een onderzoek ingesteld naar 

de paddensterfte door het autoverkeer langs een 

deel van de Kapelleboslaan in het Langeveld. Hij 

kwam tot het volgende overzicht. 

 

(Bas van Leeuwen kwam op 9 teldagen in 1974, 

vanaf 30 maart t/m 26 april,  op 1975 doodgereden 

padden. E.A.). 

 

Sinds 1973 is de pad (Bufo bufo) die in onze 

omgeving voorkomt, een beschermd dier geworden. 

Met deze gegevens en met het resultaat van zijn 

onderzoek heeft de heer van Leeuwen zich tot het 

college van burgemeester en wethouders gewend 

met het verzoek hier iets aan te doen. Gelukkig vond 

hij bij onze bestuurders een willig oor. Na wat heen 

en weer geschrijf werd besloten contact met onze 

vereniging op te nemen om te trachten iets aan deze 

paddensterfte te gaan doen. De heer van Leeuwen 

wist dat men in Zwitserland proeven had genomen 

met een gaasafzetting langs gedeelten van wegen 

waar padden werden doodgereden. 

Nu was voor onze vroede vaderen een afzetting een 

prijzenswaardig initiatief maar na wat cijferwerk 

van de heer Dessing, directeur van gemeentewer-

ken, bleek dit tevens ook wel wat prijzig te worden 

 f. 4.000,-- voor een proefvak van 2 x 100 meter. 

Het gemeentebestuur verzocht ons mee te werken 

met het plaatsen van de gaasafzetting, de controle 

en de afbraak na de trektijd. Dit verzoek hebben we 

vanzelfsprekend niet naast ons neergelegd en in 
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overleg met de dienst gemeentewerken werden 

rollen gaas, draad, paaltjes, vangkisten e.d. 

aangeschaft. Met een ploeg van ongeveer 20 man 

waren we zaterdagmorgen 8 maart aanwezig om 

samen met de heer van Leeuwen een proefvak uit te 

zetten aan dat deel van de Kapelleboslaan waar 

vorig jaar de meeste padden doodgereden werden. 

U kunt dit kunstwerk gaan bewonderen zo'n 

honderd meter ten zuiden van de Langevelderslag. 

Na enige uren van stug doorwerken stond de 

gaasafzetting aan weerszijden van de weg, ruim 100 

meter lang en 40 cm hoog. Aan elke kant 3 

vangkisten, die iedere morgen trouw door de heer 

Gielen, lid van onze vereniging en ambtenaar van 

het Staatsbosbeheer, worden gecontroleerd. In de 

weekends wordt dit werk gedaan door de heer 

v.d.Oever. 

De padden die er in worden aangetroffen worden 

over de verkeersweg gebracht en in de sloot 

losgelaten. Als de trek vanuit de sloot terug naar 

duin begint worden de padden in duin losgelaten.  

En nu maar hopen dat dit systeem goed werkt. We 

zijn erg benieuwd naar de resultaten, die we 

ongetwijfeld in een volgende Strandloper zullen 

publiceren. 

Zo hebben we weer een klein beetje geprobeerd iets 

te doen voor een bedreigde diersoort in onze 

omgeving. Er is heel wat te doen aan de 

bescherming van wat leeft en groeit. Soms kost het 

veel moeite en veel tijd, soms kost het iets van onze 

vrije tijd en wat blaren op handen die dit werk niet 

gewend zijn. In ons geval kostte het de gemeente 

geen f. 4000,-- maar ongeveer f. 1.000,-- en dankzij 

een enthousiaste ploeg medewerkers beleefden we 

een fijne morgen met veel zon en met steeds het 

gezang van een Geelgors rondom ons. Een 

welbestede morgen! 

 

De paddenbescherming is nog steeds een activiteit 

van onze vereniging. De gaasafzetting werkte toch 

niet bevredigend en uiteindelijk is gekozen om de 

gehele Kapelleboslaan op regenachtige trekavonden 

af te zetten en het verkeer om te leiden. 

Alleen de Geelgors heeft het laten afweten, niet 

alleen langs de Kapelleboslaan maar overal in 

Noordwijk. 

 

Twee nieuwe activiteiten in 1975 buiten de 

'normale' activiteiten zoals broedvogelonderzoek, de 

jeugdclub, het vogelasiel, zeetrekwaarnemingen, 

planteninventarisaties, najaarstrek en de excursies 

en lezingen. Voor onze Vereniging was 1975 een 

jaar vol bruisende activiteiten en gebeurtenissen. 

    

 

NIEUWS UIT DE PADDENSTOELENGROEP 
 
 

Kees Verweij 

 

Het afgelopen seizoen zijn we 

wat minder op pad geweest dan 

in het vorige seizoen. Dit had 

voor een belangrijk deel te 

maken met het feit, dat de 

maand september aan de droge 

kant geweest is, zodat er nog 

maar weinig viel waar te 

nemen. De maand oktober gaf 

enig herstel, maar een paar 

koude dagen gooiden 

halverwege toch wat "roet in 

het eten". Eind oktober zijn we 

nog een keer op pad geweest en 

er viel desondanks toch nog 

aardig wat te zien. 

De beide excursies stonden in 

het teken van de plannen om 

een voorzichtige poging te gaan ondernemen op het 

gebied van inventarisatie. 

Zoals bekend is onze omgeving 

heel rijk aan paddestoelen, 

hetgeen te maken heeft met een 

grote variatie aan grondsoorten 

en biotopen. Dit is ook zeker de 

landelijke Mycologische Ver-

eniging niet ontgaan. Vandaar, 

dat ons het verzoek bereikte of 

er mensen bereid zijn een of 

meer proefvakken te monitoren 

oftewel op gezette tijden 

nauwkeurig te inventariseren 

voor een periode van tenminste 

drie jaar of liefst nog wat lan-

ger. Bij de keuze van deze 

proefvakken kregen we hulp 

van mevrouw Veerkamp, die 

ons bij de keuze goed heeft 

geholpen. Twee proefvakken 

liggen op het landgoed 

Leeuwenhorst en een in de Noordduinen. Als een 

van de criteria voor de keuze geldt, dat er een of 

meer bijzondere aandachtssoorten moeten 
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voorkomen. Dit zijn soorten, die op de rode lijst 

staan (sterk bedreigd) of als een belangrijke indicator 

bekend staan om de kwaliteit, voor- of achteruitgang 

e.d. goed te kunnen beoordelen. Enkele aan-

dachtssoorten, die wij inderdaad hebben kunnen 

vinden zijn de Kostgangersboleet, de Cantarel, de 

Bruine Anijszwam en de Zwavelgele melkzwam. 

Bovendien waren al eerder in dit gebied 

aandachtssoorten gevonden zoals de Oorlepelzwam, 

de Narcisamaniet en de Teervlekkenzwam. 

Ondanks het feit, dat het seizoen dit jaar wat minder 

was dan in voorgaande jaren zijn er toch nog heel 

wat leuke waarnemingen gedaan. Opvallend was het 

grote aantal Porseleinzwammem, die hier en daar 

massaal op dode beuketakken voorkwamen. Een 

opvallende vondst in de Coepelduinen was een groot 

aantal Koeieboleten nabij een klein groepje dennen. 

Daar zou je deze fraaie boleten zeker niet 

verwachten. In dezelfde Coepelduinen vielen ook 

weer de mooie Wasplaten te bewonderen, zoals de 

Zwartwordende en de Puntmuts. Wasplaten vallen 

op door hun glimmende felle kleuren en vormen 

zeker een sieraad in het duingebied. Met de 

Aardsterren was het in dit gebied wat minder goed 

gesteld, maar op enkele plekken konden toch moeie 

voorbeelden van de Gewimperde en de Kleine 

aardster worden gevonden. 

Kortom, toch geen onaardig seizoen, terwijl er ook 

nieuwe plannen zijn gemaakt voor het komend jaar, 

zoals het monitoringsproject. 

In ieder gavel komt er nog een zogenaamde 

terugkomavond, waarop ieders ervaring kan worden 

uitgewisseld en waarop ook een ieder zijn mooiste 

waarnemingen kan tonen. 

 

 

EEN MERKWAARDIGE VONDST 

 
 

Het gebeurt vrij vaak dat planten na een hete droge 

zomer een tweede bloei beleven vooral als de 

septembermaand mooi weer geeft en van tijd tot tijd 

wat regen. De zomer van 1999 was zo'n zomer met 

een paar hittegolfjes die er voor zorgden dat het 

duin flink uitdroogde. 

Dat een meidoorn in september weer ging bloeien 

was een complete verrassing voor me. Dat opnieuw 

in bloei komen kende ik eigenlijk maar van een 

struik namelijk de Kardinaalsmuts. Als deze struik 

in het vroege voorjaar helemaal ingekapseld zit met 

het spinsel van de rupsjes van de 

kardinaalsmutsmot, verschrompelen alle blaadjes en 

geef je geen stuiver meer voor het leven van zo'n 

struik. Als de motjes zijn uitgevlogen en het spinsel 

is verdwenen, loopt de Kardinaalsmuts weer 

gewoon uit en gaat ook bloeien, weliswaar wat later 

dan de niet-aangetaste struiken. 

De bloeiende meidoorn stond langs het rijwielpad in 

de Noordduinen dat afbuigt naar het strand. Van een 

groepje, lage, wat armetierige meidoorns stond er 

één voor ongeveer een kwart in bloei. Het is een 

bijzonder vreemd gezicht om half september aan 

een tak met bloesem ook de vruchten van dat jaar te 

vinden. 

Mijn vraag is: heeft u dit jaar ook voor de tweede 

keer bloeiende meidoorns of andere struiken 

aangetroffen?   

 

Ees Aartse 

Tel. 071-3614268 
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Vogelkaart Nederland 
 

Jelle van Dijk 

 

De ANWB heeft onlangs een heel bijzondere kaart 

uitgebracht. Deze kaart heeft het formaat van de 

bekende routekaarten (70 x 80 cm) en is evenals 

deze routekaarten op alle ANWB-kantoren gratis 

af te halen door ANWB-leden. Ook bij het 

Noordwijkse VVV-kantoor aan De Grent kan deze 

kaart worden afgehaald. 

Op de voorkant staat een kaart van Nederland 

afgedrukt met daarop tientallen vogelfiguren met 

een korte informatieve tekst. De vogels zijn 

geplaatst in een gebied waar de kans om de vogel 

te zien te krijgen groot is. In dit verband had de 

Kleine Vliegenvanger op Ameland beter 

vervangen kunnen worden door een Velduil. Op de 

kaart staan verder per provincie enkele belangrijke 

vogelgebieden aangegeven. In de tekstblokjes 

langs de rand wordt van deze gebieden verteld 

welke soorten er broeden en doortrekken. Om de 

genoemde gebieden te vinden zal men echt een 

meer gedetailleerde kaart moeten gebruiken dan 

deze vogelkaart. Met de bekende ANWB-kaarten 

of een topografische atlas zal het echter zeker 

lukken. 

Op de achterkant van de kaart worden de reeds 

genoemde vogelgebieden weer genoemd. Nu is er 

informatie te vinden over de bereikbaarheid en de 

tijd van het jaar waarin het gebied bijzonder de 

moeite waard is. Ook wordt vermeld of er een 

bezoekerscentrum (met telefoonnummer) en goede 

observatiepunten zijn. 

Op de kaart is verder informatie te vinden over 

natuurgidsen (van de ANWB) en ook over kijkers 

en telescopen. Ook worden adressen van 

organisaties als SOVON en Dutch Birding 

genoemd. 

Natuurlijk kan op een dergelijke kaart maar een 

kleine selectie van de vele goede vogelgebieden 

die ons landje gelukkig rijk is, worden besproken. 

Wat dat betreft haalt zo’n kaart het niet bij een 

boek als “Vogels in de Kijker” of “Natuurgids van 

Noord-Holland”.  Toch is op deze kaart een 

verbluffende hoeveelheid informatie bij elkaar 

gezet. Ger Meesters heeft de tekst verzorgd en aan 

hem is het te danken dat de teksten bijzonder 

informatief zijn en bovendien up to date! Slechts 

één onjuistheid viel mij in eerste instantie op: 

Polder Arkemheen bij Nijkerk ligt niet in Utrecht 

maar in Gelderland. 

Bent u lid van de ANWB, ga dan snel naar het 

ANWB-kantoor. Bent u geen lid, klamp uw 

buurman aan en laat hij even bij De Grent 

aanwippen. Echt de moeite waard! 

 

Water op Vlieland 
 
Koene Vegter 

 

Geteisterd door stortbuien en waterverontreiniging, 

maar gekoesterd door een blik op roze spreeuw, 

draaihals of sneeuwgors volbracht dit jaar een 

select gezelschap de jaarlijkse waddenexcursie van 

1 tot 3 oktober 1999 naar Vlieland. 

De groep natuurliefhebbers bleek duidelijk kleiner 

dan andere jaren, mogelijk op basis van een 

voorgevoelen over de te verwachten ontberingen. 

Maar de geroutineerde wadvogelaar laat zich door 

een dergelijk omen natuurlijk niet afschrikken en 

treedt het onbekende onverschrokken tegemoet. 

Temidden van zilver-, storm- en mantelmeeuwen 

doorkliefde de boot moeiteloos een stevige 

windkracht 8 totdat het Storte-melk tussen 

Vlieland en Terschelling voor forse grondzeeën, 

diverse dekschuivers en een enkel bleek gezicht 

zorgde. Op het eiland aangekomen bleek het ganse 

watergebeuren verontreinigd. De Friese 

waterleiding kon niet aangeven waarmee, maar 

gewoon drinken werd als ongezond ontraden, zoals 

diverse eilandbewoners al aan hun darmen hadden 

bemerkt. De in de groep aanwezige doktoren 

ontraadden zelfs het tanden poetsen. Voor 

sommigen een gerede aanleiding om dan ook maar 

helemaal op de alcohol over te gaan. 

De volgende dag werd tegen een nog stormachtiger 

zuidwester en te midden van regen- en plensbuien 

koers gezet richting  het Posthuys. Een barre tocht 

die niet alle vogelaars wisten te volbrengen. De 

volhouders konden zich onder aanvoering van 

nieuwkomer Claire Schaap aan alle kanten 

druipend en doorgelekt tenslotte wijden aan koffie 

met cranberrygebak. Regen of geen regen, een 

gang over de dijk tussen wad en Kroon's polders 

was natuurlijk onvermijdelijk: wulpen en rosse 

grutto's in de lucht, eiders en steenlopers langs de 

kust. Alleen de kiekendief werd node gemist.  
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Nu is een waddenweekend nooit een eenzijdig 

verhaal en dat bleek ook dit keer weer het geval. 

Al in de middag klaarde het weer fantastisch op en 

dat was ook de volgende dag het geval. 

Schitterende luchten van wit naar zwart naar blauw 

met slechts incidenteel gespetter. De vernatting 

van de eerste dag werd ook aardig goed gemaakt 

door de traditionele macaronimaaltijd van een 

nieuw kookkoppel bestaande uit Rob Jansson en 

Robert Sluys; aanmerkelijk hotter dan het van ouds 

bekende duo Aartse / Meyer. Ook de gebruikelijke 

waddenquiz bleek  in goede handen van Ineke van 

Dijk en Bernadet van Schie, zij het dat bij het 

onderdeel fotoherkenning bleek dat sommige 

vogelaars beter in staat zijn een andere vogel dan 

hun eigen clubgenoot te herkennen. Gelukkig is 

daar dan nog voorzitter Jelle van Dijk, die met een 

meesterlijke vogelimitatie de zo fel begeerde eerste 

prijs in de wacht wist te slepen. Wat dit voor de 

quiz van volgend jaar moet betekenen laat zich 

slechts node raden. 

Na het zo waterige begin werd in de loop van de 

excursie het doel van een groot aantal vogelsoorten 

niet uit het oog verloren. De eer van de wadden 

werd in elk geval gered, doordat toch nog een 

enkele blauwe en bruine kiekendief gespot kon 

worden. Ook andere roofvogels lieten zich maar 

spaarzaam zien: twee torenvalken, een buizerd, 

maar bij Willem Baalbergen zowaar diverse 

slechtvalken, tot ontzetting van Ruurd Eisenga die 

na vele jaren speciaal hiervoor naar het eiland was 

gekomen en op betere tijden moet blijven hopen. 

Het weekend vroeg natuurlijk om meer, temeer 

daar het onderdeel uitmaakte van de nationale 

vogeltelweek, wat de nodige opwinding en 

verwarring met zich mee bracht. Zo werden 

groepjes kneuen tot fraters gebombardeerd, totdat 

de voorzitter haarfijn het verschil in overlangse en 

overdwars streping uitlegde. Ook de kwestie 

roodborsttapuit of paapje kon slechts op het 

telescoopvlak beslecht worden. Fraaie 

waarnemingen waren uiteraard de roze 

spreeuw, weliswaar in de lichtbruine 

juveniele vorm, aan de oostkant van het 

eiland en ook een draaihals, gesignaleerd 

door specialist Rob Jansson. Schrijver 

dezes meende enig gewicht in de schaal te 

kunnen leggen met een in de waddenzee 

drijvende casarca, maar dit werd door de 

kenners licht smalend afgedaan, als zijnde 

een voor telling niet ter zake doende 

parkvogel. Ternauwernood kon hij zich aan 

het eind van de excursie rehabiliteren door 

op de uiterste oostpunt van het Dick en 

Coby Passchier eiland een sneeuwgors in 

het vizier te krijgen. Nog groter rariteiten, 

die wel door ook aanwezige Dutchbirders 

werden gescoord, zoals de kleine 

vliegenvanger en de bladkoning, zijn de 

Noordwijkse groep helaas ontgaan. Daar 

staat tegenover dat wij aan het eind van de 

dijk bij de Kroon's polders een eenvoudige 

lunch konden gebruiken temidden van 

duizenden vogels, waaronder rosse grutto's, 

zilverplevieren, kanoeten, bonte 

strandlopers, smienten, scholeksters, 

pijlstaarten, tureluurs, groenpootruiters, 

watersnippen en dan ook nog eens 

honderden kluten, deels foeragerend, deels 

in ruste. 

U begrijpt dat ondanks alle perikelen op 

deze wijze van een zeer geslaagde excursie 

kan worden gesproken - nummer 14 van de 

onvolprezen coördinator Rien Sluys - met een 

totale soortenscore van 93. Voor de herkansing, 

begin september 2000 hopelijk weer in de 

Wierschuur op Terschelling, zal ongetwijfeld grote 

belangstelling bestaan, zodat voorintekening zeker 

aan te bevelen is.   
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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk

Hierbij  het vierde verslag van de weidevogelgroep 

Noordwijk en wel over het jaar  1999.  Het jaar 

1999 begon wat het weer betreft met een nogal 

zachte maand februari, gevolgd door een zeer natte 

maand maart en daarna een zo mogelijk nog 

nattere maand april. In hoeverre hierdoor broedsels 

zijn mislukt of jongen zijn omgekomen is voor mij 

echter moeilijk in te schatten.  Na enkele mislukte 

pogingen is het toch gelukt om nabij Warmond een 

mooi stuk weidevogelgebied aan onze terreinen toe 

te voegen. Mede door deze aanwinst wisten Frits 

en Jacques hun aantal gevonden en beschermde 

nesten te verdubbelen. 

Of het volgen van een cursus 

weidevogelbescherming in Alphen a/d Rijn daartoe 

ook heeft bijgedragen blijft gissen.  

Naast de genoemde aanwinst was er echter dit jaar 

ook weer een verlies(je) te noteren, en opnieuw 

was het niet betalen van vergoedingen voor 

gevonden nesten 

(Waarop enkele plaatsen mee wordt 

geëxperimenteerd) de reden. Werd het vorige 

terreinverlies veroorzaakt door de vader op het 

bedrijf, deze keer was het de zoon bij wie hierover 

de frustratie naar buiten kwam. 

Het betalen aan boeren voor bebroede legsels van 

een aantal weidevogels ( de z.g.  

natuurproductiebetaling) is in een aantal gebieden 

verder uitgebreid. Aanspreekpunt voor deze vorm 

van stimulering zijn de agrarische 

natuurverenigingen. Aangezien er ook in de 

Bollenstreek sprake is van oprichting van een 

dergelijke vereniging, zal er misschien op niet al te 

lange termijn ook in de Bollenstreek kunnen 

worden overgegaan tot "natuurproductiebetaling". 

Een kwestie die vanaf de start van het Plan van 

Aanpak in 1993 aan de orde is geweest, is de vraag 

: Helpt vrijwillige weidevogelbescherming echt ?  

Teneinde deze brandende vraag te kunnen 

beantwoorden is door het ministerie van Landbouw 

aan SOVON Vogelonderzoek Nederland opdracht 

gegeven in de periode 1996-1998 daarnaar 

onderzoek te doen. Het is ondoenlijk om alle 

gegevens uit dit onderzoek door W.A. Teunissen te 

vermelden, maar de eind conclusie is : Vrijwillige 

weidevogelbescherming levert een belangrijke 

bijdrage aan het uitkomstsucces !!  

Het is ook nog wel aardig even te kijken naar wat 

de doelstelling was bij het begin van het zgn. 5-

jarenplan en de huidige stand van zaken  in Zuid-

Holland.   

    

     Doel  1998     Stand  1998. 

             -------------     --------------- 

Aantal hectares       15.000        16.055 

Aantal vrijwilligers  600        809 

Aantal agrariërs            650         787 

 

Zoals u ziet zijn de doelstellingen ruimschoots 

gehaald.  Met deze positieve getallen en de 

opgewekte conclusie uit het rapport Teunissen is 

het duidelijk, dat voortzetting van de 

weidevogelbescherming een halt kan toeroepen 

aan de achteruitgang van een aantal weidevogels.  

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

  

Soort Aantal nesten Uit  Niet uit 

    

grutto 22 18 4 

kievit 138 66 72 

tureluur 7 4 3 

scholekster 41 27 1 4 

kuifeend 5 5 - 

slobeend 3 3 - 

wilde eend 13 7 6 

watersnip 1 - 1 

kleine plevier 1 1 - 

meerkoet    4 3 1 

wulp 2 2 - 

waterhoen 3 3 - 

TOTAAL 240 139 101 

 

  

 1998    212  179       33 

 1997    317  280       37 

 1996    235  181       53    

 

De in vorige jaren vastgestelde achteruitgang van 

de grutto werd dit jaar een halt toegeroepen. Het 

aantal nesten steeg van 17 vorig jaar naar 22. 

Verder werd dit jaar het aantal wulpennesten 

verdubbeld! 

(n.l. van één naar twee! Zo zie je maar hoe je moet 

uitkijken met statistieken).  

Het aantal kleine pleviernesten daalde van 6 naar 

1, omdat door voortgaande begroeiing het 

terreintje minder aantrekkelijk is geworden. 

Vermeldenswaard is voorts nog, dat dit jaar voor 

het eerst ook werd gezocht op een stuk bollenland. 

Dit leverde drie kievitsnesten  en  twee  

scholeksternesten op.  
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Traditiegetrouw werd het seizoen besloten met een 

bijeenkomst in het Jan Verweycen- 

trum, waar de resultaten werden besproken. 

Na de presentatie van de cijfers en bespreking van 

gebeurtenissen in het veld, werd de avond besloten 

met een lezing door Jan 

Andeweg, coördinator voor Zuid-Holland van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland inzake 

weidevogelbescherming.. 

Het onderwerp lag zeker in de belangstelling, want 

het onderwerp was " Weidevogels en predatie". 

Het aantal predatoren, dat geïnteresseerd is in 

eieren (we hebben het dan niet over jongen), is  

aanzienlijk. Ik noem hier dan wezel, hermelijn, 

bunzing, kraai, roek, ekster, meeuw, egel  en  ook  

de vos.De predatie door mensen (vaak illegaal) 

laten we dan maar even buiten beschouwing. Wat 

is nu de invloed van deze predatoren op de 

weidevogels ? 

Het percentage gepredeerde nesten varieerde 

landelijk in de periode 1995-1998 van 11 tot 14 %, 

maar kan plaatselijk   dus wel  eens  hoger liggen. 

Om van alle verliezen in het veld de vos 

voornamelijk  de schuld te geven is natuurlijk uit 

den boze.  Vooral nu in de nieuwe Flora- en 

Faunawet de vos als beschermde soort wordt 

aangemerkt, wordt er links en rechts met allerlei 

verhalen gegoocheld om de jacht op de vos maar 

onbelemmerd te kunnen voortzetten.  Nu er wat 

meer aandacht is voor weidevogelbescherming is 

er opeens sprake van "dat er soorten weidevogels 

verdwijnen  door toedoen van de vos".  De echte 

bedreiging voor de weidevogels komt 

voornamelijk van de mens : vernietiging van hun 

biotoop ( wegen, huizen, bedrijven, het scheuren 

van grasland etc) en daarnaast  de intensievere 

landbouwkundige activiteiten. 

De voorzitter van de  KNJV (Kon. Ned. Jagersver.)  

in Zuid-Holland komt zelfs met een wel heel 

ridicuul spookverhaal. In een regionaal dagblad 

weet hij te melden, dat door  vossen virussen 

worden verspreid, die o.a. de groei van tulpen  e.d.  

belemmeren. Door een viroloog van het 

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse 

is dit verhaal gekwalificeerd als "Flauwekul". Zo, 

dat moest er even uit. Tot de volgende keer maar 

weer.

 

Veldwaarnemingen van juli, augustus en september 1999 
 

 
Dodaars 1 18-7 AWD Westerkanaal AS 

  2 4-9 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

  2 11-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

Noordse Pijlstormvogel 1 15-8 over zee noord (7-9 uur) AS 

Vale Pijlstormvogel 1 19-9 in zee thv Uitwatering Katwijk  

Waargenomen  van 9.45 tot 10.15 uur regelmatig zwemmend in zee en af en toe een stukje vliegend. Werd lastig gevallen door 

een Kleine Jager en ging toen duiken kwam steeds enkele meters verder weer boven. Vloog later 

 weg in zuidelijke richting. Is ook nog waargenomen in Scheveningen en op de Maasvlakte AS 

Jan van Gent 1 3-7 over zee (7- 8uur) JvD 

  2 14-7 over zee (8-9 uur) JvD 

  5 15-8 over zee JvD 

Aalscholver 3 28-8 op strand Noordwijk HV 

Ooievaar 1 21-9 over Noordwijkerhout St. Bavo JvD 

Purperreiger 1 31-7 (samen met 2 Blauwe Reigers) over zee JR 

Lepelaar 1 10-7 weilanden Oud-Leeuwenhorst AS 

  1 17-7 Polder Hoogeweg JvD 

  1 17-7 over Noordwijk-Binnen zuid HV 

  1 11-9 juveniel overvliegend over Elsgeesterpolder JG 

  26 19-9 overvliegend Puinhoop Coepelduynen zuid AS 

  17 19-9 over zee zuid (8-9 uur) JJ/RS/JvD 

Brandgans 1 31-7 (ontsnapt) ex bij Noordwijkerhoek JR 

Krakeend 16  4-7 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV  

  44 19-9 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Pijlstaart 4 15-8 over zee zuid (7-9 uur) AS 

  14 23-8 over zee zuid HV 

  2 19-9 over zee zuid AS 

Zomertaling 1 22-8 Polder Hoogeweg JvD 

Brilduiker 1 8-8 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

  3 4-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

Middelste Zaagbek 7 29-9 over zee zuid (13.00-14.00 uur) RS 
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Wespendief 1 4-9 AWD overvliegend Marelberg zuid AS 

Rode Wouw 1 28-7 over Noordwijk-Binnen noord HV  

  1 1-8 AWD Haasvelderduin juveniel ter plaatse JG 

Bruine Kiekendief 1 4-8 over Elsgeesterpolder zuid JG 

  1 8-8 AWD overvliegend De Vellen zuid AS 

  1 4-9 AWD overvliegend over Oosterkanaal JR 

  1 11-9 adult vrouwtje over Elsgeesterpolder zuid JG 

  1 16-9 over Bollenbad Noordwijk JR 

  1 19-9 over zee zuid  (8-9 uur) JJ/RS 

Havik 1 18-7 AWD Haasveld stotend op postduif AS 

  1 4/5/9-8 jagend boven Elsgeesterpolder JG  

  3 8-8 AWD jagend omgeving Achterhaasveld AS 

  1 9-8 jagend Noordduinen Duindamseslag AS 

  1 16-8 zeereep Noordduinen met geslagen konijn AS 

  2 19-9 Noordduinen 1 ter plaatse en 1 naar zuid JG 

Boomvalk 3 19-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  2 22-9 ter plaatse in Elsgeesterpolder JG 

Slechtvalk 1 30-8 over Elsgeesterpolder naar zuid JG 

Patrijs 18 7-8 3 adult en 15 juvenielen Elsgeesterpolder JR 

  14 11-9 Elsgeesterpolder JG 

Waterral 2 18-7 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 8-8 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  2 4-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 11-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

Kluut 2 31-7 over zee noord JR 

Bontbekplevier 2 3-7 AWD Van Limburg Stirumvallei op eieren JJ 

  2 15-8 over zee zuid (7-9 uur) AS 

  60 18-8 over zee (9-9.30 uur) JvD 

  4 28-8 op strand Noordwijk HV 

Morinelplevier 1 12-0 AWD Van Limburg Stirumkanaal JB 

Goudplevier 5 18-8 Polder Hoogeweg HV 

Zilverplevier 5 20-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

  2 17-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal JvD 

Kemphaan 6 20-8 Elsgeesterpolder AS 

Rosse Grutto 3 13-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

  3 20-9 strand Noordwijk pl 81-70 HV 

Regenwulp 2 11-7 over zee zuid RS 

  10 19-7 over Noordwijk-Binnen zuid HV  

  1 21-7 over ’s-Gravendamseweg Nw’hout JR 

  2 25-7 over zee JR 

  5 9-8 over zee zuid RS 

  1 15-8 over zee zuid (7-9 uur) AS 

  18 18-8 over zee (9-9.30 uur) JvD 

  2 22-8 foeragerend in Polder Hoogeweg JvD 

  1 29-8 Coepelduynen overvliegend zuid AS 

Zwarte Ruiter 1 9-8 Noordduinen overvliegend zuid AS 

Groenpootruiter 1 12-7 over Oosterduinsemeer zuid AS 

  1 18-7 AWD over De Vellen zuid AS 

  1 16-8 Noordduinen overvliegend Duindamseslag AS 

Witgatje  2 3-7 vroegere Van Limburg Stirumkanaal JvD/JJ 

  1 13-7 vroegere Van Limburg Stirumkanaal JvD 

  1 28-7 over Fagelsloot Bronsgeest AS 

  1 30-7 over Noordduinen Duindamseslag AS 

  2  8-8 AWD overvliegend Pindabergje zuid AS 

  1  4-9 AWD overvliegend Pindabergje zuid AS 

Oeverloper 1 18-7 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

Kleinste Jager 1  18-9 juv. Binnenwatering Katwijk                       vele waarnemers 

Zwartkopmeeuw 1 7-7 adult over zee (7-8 uur) JvD 

  1 20-7 1ste kj Binnenwatering Katwijk HV 

  1 13-8 adult strandpost Zuid-boulevard JvD 

  1 16-8 1ste kj strand Noordwijk HV 

  1 24-8  adult Coepelduynen foeragerend tussen Kokmeeuwen AS 
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Geelpootmeeuw 1 23/25-7 adult Binnenwatering Katwijk HV 

  1 24-7 adult op strand Noordwijk HV 

  1 15-8 Binnenwatering Katwijk HV 

  1 16-8 adult op strand Noordwijk HV  

  1 28-8 op strand Noordwijk HV 

  2 3-9 strand Noordwijk pl 81-70 HV 

  4 10-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

  4 13-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

  4 20-9 Strand Noordwijk pl 81-71 HV 

Grote Mantelmeeuw 55 16-8 op strand Noordwijk HV 

Drieteenmeeuw 1 15-8 over zee zuid AS 

Reuzenstern 2 4-8 over Elsgeesterpolder naar zuid JG 

Grote Stern 42 20-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

Visdief 10 20-9 Strand Noordwijk pl 81-70 HV 

Noordse Stern 1 24-7 op strand Noordwijk HV 

Dwergstern 4 11-7 over zee zuid RS  

  4 25-7 over zee JR 

  1 19-8 over zee (9-9.30 uur) JvD 

Zwarte Stern 1 11-7 over zee JR 

  2 12-7 Oosterduinsemeer AS 

  4 31-7 1 adult en 3 juv over zee JR 

  15 15-8 over zee zuid (7-9 uur) AS/JvD 

  26 18-8 over zee zuid (9-9.30 uur) JvD 

Alk 1 19-9 in zee thv Uitwatering Katwijk AS 

Koekoek 1 21-9 Voorstraat Noordwijk HV/RS 

Ransuil 1 23-8 Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Gierzwaluw 5 29-8 Coepelduynen foeragerend 20.00 uur AS 

  1 11-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  2 19-9 over Noordduinen naar zuid JG 

IJsvogel 1 16-8 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 19-9 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 24-9 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  1 27-9 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Kleine Bonte Specht 1 4-9 AWD omgeving Oosterkanaal JR 

Boomleeuwerik 2 30-7 Noordduinen Duindamseslag AS 

  5 11-9 AWD nabij ingang De Zilk AS 

  12 12-9 ter plaatse in de Noordduinen JG 

  1 13-9 Noordduinen HV 

  1 19-9 overvliegend Puinhoop Coepelduynen zuid AS 

Duinpieper 1 29-8 AWD Van Limburg Stirumkanaal naar zuid JG 

  2 12-9 AWD Van Limburg Stirumkanaal JvD 

Boompieper 1 5-9 Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Gele Kwikstaart 120 11-9 over Noordduinen zuid in 2 uur JG 

  110 19-9 over Noordduinen naar zuid in 2,5 uur JG 

Grote Gele Kwikstaart 1  4-9 AWD Oosterkanaal foeragerend AS  

  2 11-9 AWD Oosterkanaal foeragerend AS 

  1 11-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  2 12-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  8 19-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  3 25-9 over Noordduinen naar zuid JG 

  2 18-9 overvliegend Noordduinen begin fietspad AM/JR 

  1 19-9 overvliegend Puinhoop Coepelduynen zuid AS 

  1 24-9 Leidsevaart thv Fagelsloot Noordwijkerhout AS 

Gekraagde Roodstaart 2 18-7 AWD Achterhaasveld AS 

  1 8-8 AWD Achterhaasveld  AS 

  1 22-9 Duinpark JvD 

Paapje 1 9-8 Noordduinen Duindamseslag AS 

  1 21-8 Puinhoop Katwijk AM 

  2 22-8 Vinkenveld AM/JR 

  6 24-8 Coepelduynen omgeving Guytedel AS 

  3 28-8 Vinkenveld AM 

  7 29-8 Coepelduynen omgeving Puinhoop AS 
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 Paapje 5 30-8 ter plaatse in de Noordduinen JG 

  6 30-8 ter plaatse in de Elsgeesterpolder JG 

  2 31-8 Guytedel Coepelduynen JR 

  6 1-9 ’t Laantje Vinkenveld JR 

  2 5-9 ’t Laantje Vinkenveld JR 

  3 5-9 Coepelduynen JR 

  7 5-9 Puinhoop Katwijk AM 

  1 12-9 Puinhoop Katwijk AM 

  8 14-9 ter plaatse in Elsgeesterpolder JG 

  7 17-9 Coepelduynen JR 

  3 18-9 Noordduinen begin fietspad AM/JR 

  6 26-9 ter plaatse in de Elsgeesterpolder JG 

Kramsvogel 3 4-9 rondvliegend in de Noordduinen JG 

  8 19-9 AWD De Zilk JvD 

Grote Lijster 3 30-7 Noordduinen Duindamseslag AS 

  1 8-8 Duindamseslag JR 

  2 16-8 Noordduinen Duindamseslag AS 

  12 10-9 AWD Oosterkanaal JR 

Vuurgoudhaantje 1 1-9 Willem van den Bergh JR 

  2 4-9 AWD Oosterkanaal Schrama AS 

Grauwe Klauwier 1 4-9 adult vrouwtje AWD Vogelenveld AS 

Bonte Kraai 1 16-7 Binnenwatering Katwijk JR 

Ringmus 15 22-8 ter plaatse in Elsgeesterpolder JG 

  13 26-9 ter plaatse in Elsgeesterpolder JG 

Sijs 15-20 12-7 over Oosterduinsemeer zuid AS 

  130 25-9 over Noordduinen naar zuid JG 

Kruisbek 4 10-7 AWD overvliegend Halfwegseslag JG 

  1 30-7 over Noordduinen Duindamseslag AS 

  2 16-8 Noordduinen overvliegend Duindamseslag AS 

Goudvink 4 18-7 AWD De Vellen AS 

  5 8-8 AWD Vogelenveld adult en juveniel AS 

  1 29-8 Coepelduynen overvliegend zuid AS 

  10 4-9 AWD De Wouwen-De Vellen AS 

  11 11-9 AWD De Westhoek AS 
 

Zoogdieren: 

Grijze Zeehond            1                28-8                in zee voor Noordwijk Langeveld                                     HV 

 

 

Waarnemers: 

JB = Joost Bouwmeester 

JvD = Jelle van Dijk 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

JG = Johan Goudzwaard 

 

 

 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 

 

Errata 
 

In de vorige Strandloper zijn in de waarnemingenrubriek een aantal foutjes geslopen. 

Hieronder een lijst met de juiste gegevens: 

 

De Smelleken die Job de Ridder waarnam op 2-5 vloog niet over de Coepelduynen, maar over zee. 

De Rouwkwikstaart die door Job de Ridder op 29-4 zou zijn waargenomen op de Boulevard was in 

werkelijkheid een Kuifleeuwerik. 

De 3 Grote Lijsters die Jelle van Dijk in de Coepelduynen waarnam op 25-4, waren Beflijsters en de 5 ex van 

30-4 waren eveneens Beflijsters, maar werden waargenomen door Hein Verkade. 

 

 




