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AGENDA 
 

 

Lezingen: 

 

vrijdagavond 29 september 2000: 

 

Lezing over vleermuizen door de heer Zomer Bruijn, 

die veel onderzoek onder vleermuizen heeft verricht 

en daarbij prachtige opnamen heeft weten te maken. 

Een selectie hieruit wordt deze avond getoond.  

 

 

vrijdagavond 27 oktober 2000: 

 

Lezing over de bonte en boeiende wereld van de 

paddestoelen. Hiervoor is de heer Keizer benaderd, 

de auteur van de inmiddels vermaarde Paddestoelen 

Encyclopedie. 

 

 

vrijdagavond 24 november 2000: 

 

Lezing van de heer Bart Ebbinge over ganzen. 

Ganzen zijn zeker tijdens de wintermaanden een 

vertrouwd beeld in Nederland en juist Bart Ebbinge 

heeft veel studie verricht onder deze boeiende 

vogelgroep. Een avond, waarnaar kan worden 

uitgekeken. 

 

 

vrijdagavond 26 januari 2001: 

 

Een interessant reisverhaal van Dick Passchier over 

een van zijn vogelreizen. Bij de meeste onder u staat 

hij bekend als een onderhoudend spreker, die zijn 

opnamen op een leuke en geestige manier kan 

toelichten.  

 

 

vrijdagavond 23 februari 2001: 

 

Een lezing over amfibieën en speciaal over padden, 

een actueel onderwerp binnen onze gemeente, gelet 

op de jaarlijkse grote paddentrek in het Langeveld. 

Nadere mededelingen hierover volgen nog. 

 

 

vrijdagavond 30 maart 2001: 

 

Jaarvergadering met bijdragen van eigen leden over 

verschillende natuuronderwerpen. 
 

 

 

  

 

JEUGDNATUURCLUB  
voor jongeren van 6-12 jaar 

 

 
Nel Nooijen, 

 

"Wat jammer toch dat er geen jeugdclub meer is.." 

Deze verzuchting heb ik de afgelopen jaren diverse 

keren opgevangen. Ik was het altijd roerend met de 

spreker eens. Steeds hoopte ik dat iemand uit de 

vereniging het werk van Richard Zonneveld over 

zou nemen. Maar helaas...... 

Toch is een Natuurvereniging voor jong en oud. 

Onze vereniging streeft toch naar meer natuur en een 

beter milieu. Zij organiseert veel activiteiten, zoals 

lezingen, excursies, cursussen en weekends. Zorg 

voor natuur en milieu ontstaat als mensen de rijkdom 

van de natuur hebben leren kennen. Maar deze 

activiteiten zijn vooral gericht op volwassenen. 

Kinderen moeten ook plezier aan de natuur beleven 

i.p.v. "ingeblikt" contact via audiovisuele media of 

natuur achter glas en traliewerk. Direct contact met 

planten en dieren geeft niet alleen plezier, maar kan 

ook motiverend werken om meer te willen weten - 

om te behouden en te beschermen wat we als 

waardevol ervaren. 

 

Echter een jeugdclub leiden, zoals Richard al die 

jaren heeft gedaan, heb ik geen tijd voor. Toch wil ik 

in het nieuwe seizoen een bescheiden start maken 

met een jeugdnatuurclub. Een keer in de maand, in 

principe op de tweede zaterdag, wordt van 10.00 - 

12.00 uur een activiteit gepland, bestemd voor alle 

kinderen van 6 -12 jaar die belangstelling hebben 

voor de natuur. Ze hoeven geen lid te zijn. 

De eerste keer wordt van dit principe al afgeweken. 

Dit heeft te maken met de waterstand, want we 

starten op zaterdag 23 september met een 

strandexcursie. 

We gaan vissen met een heuse kornet. De excursie 

staat onder leiding van Hans Adema. Hij is bekend 

van het boek Schelpen en andere zeedieren. 
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Eigenlijk is de excursie voor kinderen, maar omdat 

wat je opvist met een kornet zo leuk en interessant is, 

mogen volwassenen dit keer ook meedoen. 

Verzamelen om 10 uur 's morgens bij de Vuurtoren 

van Noordwijk. Bel mij wel even van tevoren, liefst 

woensdag of donderdag 19.00-20.00 uur (071-

3611347). We weten dan hoeveel deelnemers we 

kunnen verwachten. 

De volgende excursies zijn op zaterdag 14 oktober 

(duin) en zaterdag 11 november (bos). De kosten 

zijn  1,- per keer. 

In de Noordwijkse weekbladen zal meer informatie 

verschijnen over deze jeugdactiviteiten. 

 

Sinds kort heeft zich een enthousiaste vrijwilliger 

gemeld die mij wil helpen van de jeugdclub een 

succes te maken. Het is Odile Schmidt. Ze is al heel 

lang lid van de Jeugdbond voor Natuur- en 

Milieustudie. Tot mijn grote verrassing bezit zij ook 

een kornet. Als de groep op 23 september erg groot 

is, kunnen we zelfs met twee kornetten vissen. 

 

 Nel Nooijen

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 

 
Jelle van Dijk 

 

Marijnissen J. Flora van de lage landen. 2000. 

Uitgeverij Tirion, Baarn. 704 pagina’s met ruim 

1700 afbeeldingen in kleur. Prijs ƒ 79,90. 

 

Veel ervaren floristen maken gebruik van 

plaatjesboeken. Dat geldt wellicht niet altijd bij het 

op naam brengen van Nederlandse planten. 

Daarvoor gebruiken velen Heukels Flora van 

Nederland  van R. van der Meijden (22e druk 1996) 

of/en de Geïllustreerde Flora van Nederland door 

Heimans, Heinsius en Thijsse (24e druk 1994).  

In deze flora’s moet gewerkt worden met lange 

determinatietabellen, waarbij heel precies gekeken 

moet worden naar kenmerken die de ene soort van 

de ander onderscheidt. Toch vond de rijk 

geïllustreerde Ecologische Flora door E. Weeda (5 

delen 1985-1994) bij veel doorgewinterde floristen 

gretig aftrek, niet alleen door de boeiende teksten, 

maar wellicht nog meer door de fraaie tekeningen 

en de sublieme fotografie.  

Ga je als florist naar het buitenland, dan gebruik je 

vrijwel altijd een plaatjesboek dat per definitie niet 

volledig is. Je kunt een plank vullen met 

plaatjesboeken over de Alpenflora. Niet één is er 

echter volledig.  

Is het een Oostenrijkse uitgave, dan mis je vrijwel 

zeker de soorten die alleen in de Franse Alpen te 

vinden zijn.  

Bovendien beperken deze gidsen zich tot de meest 

opvallende soorten van het eigenlijke bergland 

zonder de laaglandplanten die soms ook nog best 

tot op 1500m te vinden zijn, ook te behandelen. 

Nog grotere lacunes vertonen de gidsen voor het 

Middellandse-Zeegebied. Alleen de Griekse flora 

telt al enkele duizenden soorten! Plaatjesboeken 

hebben nog een probleem. Vaak worden soorten 

weggelaten en zelfs niet genoemd als ze erg lijken 

op een reeds afgebeelde soort. Met een 

plaatjesboek moet je dus niet de illusie hebben dat 

je elke gevonden plant goed op naam kunt 

brengen. 

Die laatste zin mag je tegenwoordig eigenlijk niet 

meer zo neerschrijven. Er verschijnen namelijk 

steeds vaker boeken met veel tekeningen en/of 

kleurenfoto’s waarmee je een heel eind komt. Het 

monumentale werk van Eddy Weeda werd al even 
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genoemd, al is dit werk niet bedoeld als 

determinatiewerk.  

Voor het Middellandse-Zeegebied wordt 

tegenwoordig door velen gebruik gemaakt van 

Mediterranean Wild Flowers van Blamey &Grey-

Wilson. Dit boek is recentelijk ook in het 

Nederlands vertaald! Het boek geeft ruim 2500 

tekeningen met een tekst waarin ook verwante 

soorten worden beschreven.  

Het meest volledige plaatjeswerk is momenteel de 

Flora Helvetica van Lauber & Wagner. Deze turf 

geeft 3750 prima kleurenfoto’s met een goede tekst 

en zelfs een verspreidingskaartje per soort.  

Voor hen die het na raadpleging van de foto’s en 

de teksten nog niet vertrouwen, wordt een 

determinatiesleutel bijgeleverd, waarmee men via 

de tabellen ook kan proberen bij de goede soort uit 

te komen.  

. 

Jan Marijnissen (Universiteit van Nijmegen) is 

begonnen met het uitbrengen van een CD-ROM 

voor het Nederlandse taalgebied. De eerste CD-

ROM was een onderdeel van het leerboek Biologie 

voor jou, bestemd voor de lagere klassen van het 

voortgezet onderwijs. Het bevatte ruim 500 van de 

meest voorkomende plantensoorten. Tegelijkertijd 

werd een CD-ROM op de markt gebracht waarmee 

ruim 1400 soorten op naam gebracht kunnen 

worden. Met deze interactieve flora is het ook 

mogelijk om overzichten per regio samen te 

stellen, zodat men excursies naar bepaalde 

gebieden goed kan voorbereiden. Deze laatste 

uitgave vormde de basis voor het boek dat nu aan 

onze bibliotheek is toegevoegd. 

De nieuwste Nederlandse Flora is een uniek 

boekwerk in die zin dat niet de indeling in 

plantenfamilies het uitgangspunt vormt, maar de 

kleur van de bloem. Na een overzicht van de 

gebruikte terminologie (wat is: lintvormig, 

veelzijdig symmetrisch, enz.) volgen de negen 

hoofdstukken: bloemkleur wit, bloemkleur geel, 

bloemkleur oranje, enz.  

Het zal altijd wel een twistpunt blijven waarmee de 

beginnende florist, want voor hem is dit boek toch 

wel bedoeld, het meest gebaat is: een indeling op 

grond van families of op grond van kleur. Zelf ben 

ik niet echt een voorstander van een indeling in 

kleur. Als iemand zo serieus met planten aan de 

slag wil dat hij voor een boek ƒ 80,-  wil 

neertellen, dan zal zo iemand ook wel bereid zijn 

dat boek enkele malen door te bladeren op zoek 

naar de juiste naam van de gevonden plant als 

bijvoorbeeld niet alle geelbloeiende soorten bij 

elkaar gezet zijn. Is de goede naam in een 

systematisch opgezet plaatjeswerk gevonden, dan 

weet men ook dadelijk iets over familie en 

verwantschap. Na korte tijd zal het zoeken 

daardoor een stuk sneller gaan. 

Indeling op grond van alleen kleur heeft veel 

voetangels en klemmen. Iemand die een Margriet 

heeft geplukt, zal nadat hij de plant niet bij geel 

(van de buisbloemen) heeft gevonden wel bij wit 

(van de lintbloemen) gaan zoeken. Bij veel soorten 

is de keus voor één of twee kleuren niet zo 

eenvoudig. Dat geldt voor veel planten met 

‘onduidelijke’ bloemen, zoals zeggen, grassen, 

weegbree’s, fonteinkruiden, enz. 

Het boek van Marijnissen heeft dit soort 

problemen niet altijd even handig aangepakt. 

Bepaalde planten zijn zo opvallend van kleur dat 

ze er hun naam aan te danken hebben. Het lijkt mij 

daarom niet zo verstandig de Blauwe zeedistel bij 

wit in te delen.  

Ditzelfde lot treft de Roze winterpostelein en de 

Bleekgele hennepnetel! Waarom de Schapezuring 

bij geel en de Veldzuring bij bruin wordt ingedeeld 

blijft duister en blijkt zeker niet uit de bijbehorende 

illustraties. Of de klokjes bij blauw of bij paars 

moeten worden ingedeeld, is niet zo belangrijk.  

Maar waarom Grasklokje en Prachtklokje (plaatjes 

trouwens verwisseld) bij blauw staan en de overige 

nauwelijks minder blauwe klokjes bij paars zijn 

ingedeeld, maakt de zaak er niet overzichtelijker 

op. Waarom het Bosbingelkruid bij wit en het 

Tuinbingelkruid bij groen? Had ze bij elkaar gezet. 

Datzelfde geldt voor alle wat bleekbruin bloeiende 

bremrapen. Zeer snel na de bloei worden ze bruin. 

Zet ze allemaal bij bruin en niet de 

Bitterkruidbremraap bij wit en de Walstrobremraap 

bij bruin! Hetzelfde kan gezegd worden voor de 

paarsachtig bloeiende orchideeën. Waarom is de 

(zelden puur witte) Gevlekte orchis verbannen naar 

de afdeling wit? Als je dan toch met die paarse 

orchideeën bezig bent, zet er dan niet de 

Kievitsbloem tussen. De Grote engelwortel en de 

Gewone engelwortel zijn beide bij wit ingedeeld, 

maar er zitten wel 70 pagina’s tussen!  

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen 

die onderstrepen dat bij de indeling in kleur 

ongelukkige keuzes zijn gemaakt en dat binnen 

dezelfde kleur de systematiek helaas soms ver te 

zoeken is. Gelukkig wordt in de tekst wel gezegd 

of de kleur variabel is en welke tinten bij de 

desbetreffende soort ook kunnen worden 

aangetroffen. 

Een zeer belangrijk deel van het boek vormen de 

kleurenfoto’s. Door deze foto’s moet de lezer naar 

de juiste soort worden gevoerd. De foto’s laten in 

veel gevallen alleen de (sterk uitvergrote) bloem 

zien.  

Voor veel soorten is dat voldoende om de juiste 

soort te kunnen vaststellen. Soms is de foto of de 



 7 

reproductie van de foto echter van een dusdanige 

kwaliteit dat determinatie vrijwel onmogelijk 

wordt.  

Een goede indruk van de plant als geheel krijgt 

men in veel gevallen niet. De tekst moet in deze 

onvolkomenheden reduceren, maar is in dit 

verband niet altijd even precies. Omdat in de tekst 

niets over de lengte van de plant wordt gezegd, zal 

het in veel gevallen niet mogelijk zijn de juiste 

soort vast te stellen. Zo wordt van de enorme 

Moerasmelkdistel (hoogte 2-3 m, zie pagina 47 van 

de Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek) 

slechts één bloempje afgebeeld, zonder iets op te 

merken over de lengte van deze reus onder de 

moerasplanten. 

Het nieuwe boek van Marijnissen noemt 

verrassend veel soorten van de Nederlandse flora. 

Daarbij zijn ook de soorten die de laatste jaren in 

het straatmilieu zo’n opzienbarende opgang laten 

zien. Peperkers, Bezemkruiskruid, Kompassla 

(helaas is het plaatje verwisseld met Gifsla) zijn 

alle opgenomen. Zelfs het Klein liefdegras en het 

Straatliefdegras staan er goed herkenbaar in.  

De Flora van de lage landen kan bij veel mensen 

de belangstelling voor wilde planten stimuleren. 

Het is een uitgebreide verzameling plantenplaatjes 

waar voorlopig geen ander boek tegen op kan. 

Iemand die serieus naar planten wil gaan kijken en 

moet kiezen tussen de prima, maar kleurloze 

Geïllustreerde Flora van Nederland (de HHT) en 

dit boek, zal snel bereid zijn een tientje meer te 

betalen voor dit prima gebonden en keurig 

verzorgde boekwerk. Wel moet nog worden 

opgemerkt dat je dit boek niet zo gauw in de 

rugzak zult stoppen. Het gewicht bedraagt 

namelijk 1800 gram (HHT 1000 gram en Heukels 

500 gram).  Te hopen is wel dat bij de tweede druk 

veel nietszeggende foto’s zullen zijn vervangen en 

dat de rangschikking van de soorten systematischer 

zal worden aangepakt. Misschien dat we dan een 

beetje in de buurt zullen komen van de 

onvolprezen Flora Helvetica. 

 

 

Actualiteiten prikbord 
 

 

Nel Nooijen 

 

In de hal van het Jan Verwey Natuurcentrum hangt 

sinds kort een groot prikbord. Uitstekend geschikt 

om allerlei publicaties op te prikken, maar..... daar is 

het bord eigenlijk niet voor bedoeld. 

Onze vereniging bestaat uit mensen met een scala 

van natuurhobby's.Behalve vogelaars en 

plantenliefhebbers zijn er insecten-, slakken-, 

vleermuizen-, reptielenkenners, etc. etc. 

Natuurlijk worden door deze leden allerlei leuke 

waarnemingen gedaan. De echte kenners hebben 

genoeg contacten om elkaar te informeren. De 

"leken" met dezelfde interesse voor allerlei zaken in 

de natuur vallen meestal buiten de boot. 

Zo maar een voorbeeld. Een lid van onze vereniging 

verzuchtte onlangs:"Wat zou ik graag in het echt een 

ijsvogel willen zien". Haar wens had vorig jaar in het 

Leeuwenhorstbos in vervulling kunnen gaan, maar 

de informatie dat de ijsvogel daar gesignaleerd was, 

had haar nooit bereikt. Gewoon, omdat ze buiten het 

vogelaarscircuit valt. 

Voor al die leuke waarnemingen - op welk gebied 

dan ook - is dat prikbord bedoeld. Heb je een leuke 

waarneming in Noordwijk en omgeving, prik het op 

het bord. Ben je daartoe niet in de gelegenheid, stop 

een briefje bij mij in de bus (Joh. Molegraafstr. 14) 

of bij Ineke van Dijk (Duinkant 20). Je kunt het ook 

telefonisch aan ons doorgeven. 

Wij zorgen ervoor dat het geplaatst wordt. Ieder kan 

het lezen tijdens de openingstijden, op de avonden 

van de lezingen, maar ook door de glazen 

buitendeur. 

Op deze manier kan iedereen van de waarnemingen 

profiteren. 
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Nieuws van de Paddestoelen Werkgroep 
 

Lutgarde Roelandt 

 

De Paddestoelenwerkgroep bestaat al weer enkele 

jaren. Ze wordt gevormd door een aantal 

enthousiaste en elkaar inspirerende deelnemers. 

De behoefte om de gevonden paddestoelen goed 

op naam te brengen was voor een aantal  van hen 

de reden om hiervoor een aparte studiegroep op te 

richten. Deze studiegroep komt  per maand een 

keer bij elkaar in het Jan Verwey  Natuurcentrum. 

Met behulp van boeken en microscoop brengen we 

de gevonden paddestoelen op naam. We beleven 

daar veel plezier aan en het nodigt uit tot nog meer 

studeren. 

 

De Nederlandse Mycologische Vereniging en 

speciaal de afd. Zuid Holland, waar wij onder 

vallen, waardeert onze activiteiten. We krijgen de 

nodige ondersteuning voor onze studiegroep en 

nieuwe leden uit de regio worden naar ons 

verwezen. 

 

De start van de studiegroep was meteen leuk met 

een paar zeer mooie vondsten, zoals de Paarse 

wasporia (Ceriporia purpurea) en het Violet 

troskorstje (Hypochnella violacea). Deze zeldzame 

vondsten zijn gemeld bij het Nationaal Herbarium 

in Leiden. Ook  Hollands Duin Noordwijk 

(Staatsbosbeheer) krijgt de gegevens toegestuurd. 

Zij hebben ons een onderzoeksvergunning gegeven 

en zijn graag op de hoogte van het 

paddestoelenbestand in het duin. 

 

We zijn iedere tweede dinsdag van de maand, 

vanaf  20.00 uur in het Natuurcentrum. Als u ook 

eens een gevonden paddestoel op naam wilt  

helpen brengen bent u altijd welkom. Ook bij de 

wandeling op de zaterdag voorafgaand aan elke 

determinatieavond. 

 

Voor informatie over onze activiteiten kunt u 

bellen met Edwin Maassen, 06 50 26 91 34,  en 

met Lutgarde Roelandt, 071- 361 03 96. 

 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 
 

 Jan Jacobs  

 

Van alle dingen die onze vogelvereniging 

organiseert zijn de vogelexcursies wel de leukste. 

 

Met 19 man/vrouw, in 5 auto's, vertrokken wij op 

zaterdag 8 april van het Jan Verweij Centrum naar 

de Flevopolder. Het 

beloofde een mooie 

zonnige dag te 

worden. 

Op de IJmeerdijk, bij 

de Pampushaven, 

zagen we diverse 

soorten eenden, zoals 

Slobeenden, 

Kuifeenden, 

Smienten, 

Tafeleenden, 

Bergeenden en een 

Zwarte Zwaan. De 

eerste Witte 

Kwikstaarten werden gezien en de eerste koffie 

genuttigd. 

Op de Oostvaardersdijk, 1e stop, werden we 

verrast door Rietgors, Rietzangers, Bontbekple-

vieren, Kemphanen, enkele Reeën, Lepelaars, 

Pijlstaarten, Grote Zilverreiger (jawel!!)  

Gele Kwikstaart en Bonte Strandlopers. Voor 

velen van ons de eerste Boerenzwaluwen en 

Oeverzwaluwen van dit jaar. 

2e Stop op de Oostvaardersdijk, dezelfde 

moerasvogels, maar ook de Snor. De groep van 

Jelle was hier doorgereden en hebben deze 

bijzondere soort jammerlijk gemist! 

 

Daarna hebben we de auto's bij "De Trekvogel" 

neergezet en koffie gedronken. Hier zagen we 

Groenlingen, Eksters, Huismussen. Onophoudelijk 
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vlogen er formaties Aalscholvers van en naar het 

IJsselmeer, met daartussen een Sneeuwgans. Wat 

zeg je? Jawel, een Sneeuwgans! 

Na de koffie zijn we te voet verder gegaan naar de 

observatiehut van de Lepelaarsplassen.  

Onderweg zagen we Sijsjes en Kneutjes en 

hoorden en zagen we de Blauwborst.  

Voor een aantal mensen was dit de eerste 

waarneming van een Blauwborst en er werd dus 

uitgebreid gefotografeerd en geobserveerd. Vanuit 

de hut zagen we weer veel Aalscholvers in de 

broedkolonie. Verder veel Grauwe Ganzen met 

pullen, Dodaarsjes op nog geen 5 meter van de 

observatiehut, diverse eenden, Blauwe Reiger enz. 

Op de terugweg naar de auto’s zag Jelle nog  een 

Havik overvliegen, en zagen Jan en Robert een 

mooi groepje  Baardmannetjes. 

 

Vervolgens zijn we naar de observatiehut "de 

Kluut" gegaan en hebben we een tussenstop 

gemaakt op de Oostvaardersdijk.  

Om de observatiehut "de Zeearend" te bereiken 

maak je eerst een fikse, maar mooie wandeling 

door prachtige rietlanden. Gezien zijn o.a. Grote 

Bonte Spechten, Wintertalingen, Slobeenden en op 

de achtergrond een grote groep Edelherten.  

Op de wandeling terug naar de auto worden 

Roerdomp gehoord en een Beflijster gezien. Ook 

werd er een Zoekvogeltje gehoord en gezien.  

Na enig zoekwerk werd hij definitief niet grote, 

hard en vals zingende tjiftjafachtige Fitis, met een 

te grote oogstreep, een variant die Lars Jonsson 

ontgaan was. We zoeken voor deze vogel nog een 

naam. Verder hier in het moeras volop baltsende 

Dodaarsen. 

 

Op de terugweg, aan de zuidzijde van de 

Oostvaardersplassen zagen wij  langs de spoorlijn 

een Klapekster. Voor velen was dit een nieuwe 

soort. Gelukkig liet hij zich uitgebreid observeren, 

waar  iedereen dankbaar gebruik van maakte. 

Wat verderop zagen we vanaf de Braamberg langs 

de spoorlijn bij de Lage Vaart een prachtige grote 

groep Edelherten, wel 40 a 50 stuks. En tussen 

deze herten liep midden op de dag op het gemak 

een prachtige vos te foerageren. Voor velen was dit 

een bijzondere waarneming. Deze vos was 

namelijk prachtig op kleur, roodbruin met witte 

staartpunt. 

 

Hoewel niet iedereen alles gezien zal hebben, 

gingen we met een voldaan gevoel over deze 

prachtige zonnige dag met in totaal 80 

vogelsoorten om 4 uur weer naar huis. 

 

 

 

SLOOTJESEXCURSIE OP ZATERDAG 10 JUNI 2000 
 

Kees Verweij 

 

Na aandringen van verschillende kanten hadden we 

in het begin van het jaar besloten weer eens zo'n 

vertrouwde slootjesexcursie te organiseren. 

Op zaterdagmorgen 10 juni jl. was het zover. Met 

ongeveer 20 personen, waaronder een groot aantal 

kinderen, gingen we vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum in de richting van de Varkensbos-

laan, gewapend met netten, potjes, vergrootglazen, 

boeken enz. enz. 

Zo'n slootjesexcursie blijft zowel voor jong als oud 

altijd weer spannend. Wanneer je een schepnet 

voorzichtig door het water haalt is het altijd maar 

weer afwachten, wat je bovenhaalt. Soms zijn het die 

griezelige bloedzuigers, die bij nader inzien 

helemaal niet zo griezelig zijn. De meest algemene 

bloedzuiger is de Gewone Bloedzuiger, die soms 
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vele centimeters lang kan worden. Wanneer je hem 

in een aquarium zet zie je hem met een golvende 

beweging over het glas kruipen. Van deze soort 

werden er verschillende boven water gehaald. Alge-

meen waren de watervlooien, die als het ware 

doorschijnend zijn. Onder de loep kon je z'n 

opvallend uiterlijk duidelijk waarnemen. 

Een leuke 

verrassing 

was de 

waterspin, de 

enige spin, 

die geheel 

onder water 

leeft en zijn 

woonplaats 

maakt in een 

grote 

luchtbel, die 

hij steeds 

aanvult vanaf 

het 

wateroppervlak. Verschillende insecten brengen hun 

larvestadium in het water door en we konden er 

verscheidene soorten verzamelen, zoals enkele 

larven van waterjuffers, haften en steenvliegen. 

De wantsen vormen een heel speciale groep. De 

meest bekende vertegenwoordiger is de 

Schaatsenrijder, die zich snel over het 

wateroppervlak kan verplaatsen. Andere opvallende 

soorten waren de Duikerwants en het Bootsmannetje 

of Rugzwemmer. Vooral van deze laatste soort 

werden er velen gevangen. Een grote en zeer 

opvallende wants was de Waterschorpioen, die je 

over het algemeen niet zo vaak aantreft. Door een 

van de kinderen werd een prachtig exemplaar 

bovengehaald. 

Dat schelpen niet alleen in zee groeien werd ons bij 

deze excursie wel 

duidelijk. 

Verschillende 

exemplaren van de 

Gewone Poelslak 

werden 

bovengehaald. Van de 

schijfhoornslakken 

werden zowel de 

Posthoornslak als de 

Gekielde 

schijfhoornslak 

bovengehaald.  

Ook werd er nog een 

tweekleppige soort 

bovengehaald n.l. het 

Erwtenmosseltje, dat slechts een halve centimeter 

groot was. 

Het zou in dit verband te ver voeren alle soorten hier 

te behandelen, maar wellicht is het nog leuk te 

vermelden, dat we nog enkele kleine stekelbaarsjes 

vingen en zelfs een jong snoekje. Ook enkele jonge 

salamanders bleken in onze schepnetten te zitten. 

Met elkaar zijn we ruim 1½ uur bezig geweest en 

ieder stond er weer versteld van, wat er zo allemaal 

in zo'n kleine poldersloot groeit. Na de excursie 

hebben de kinderen alle dieren weer netjes in de 

sloot teruggebracht. 

Een excursie, die beslist voor herhaling vatbaar is.

 

Excursie naar Starrevaart 
 
Jelle van Dijk 

 

Dat je de weersvooruitzichten met een korrel zout 

moet nemen, bleek maar weer eens op zaterdag 8 

juli. Krol had veel regen en wind voorspeld, maar 

het viel allemaal reuze mee. En ook al zou het niet 

droog zijn geweest, dan nog zou de geweldige 

kijkhut van Starrevaart ons een prima excursie 

hebben bezorgd.  

Met acht deelnemers reden we via Zoeterwoude en 

Stompwijk naar de Starrevaart. Hier voegde Mieke 

Bernard zich bij het gezelschap.  

De eerste aanblik maakte ons direct duidelijk dat 

het water vrij hoog stond. Vermoedelijk houdt men 

in de zomer het waterpeil kunstmatig hoog in 

verband met het gevaar van botulisme. Twee jaar 

geleden stond het water veel lager waardoor er veel 

steltlopers op de slikken afkwamen. De uitbarsting 

van botulisme kostte veel vogels toen het leven.  

Het aantrekkelijke van de Starrevaart voor vogels 

wordt gevormd door de combinatie van een diep 

deel in het zuiden en een ondiep deel met een 

eilandje in het noordelijk deel van het gebied.  

Dit eilandje wordt gebruikt door Kokmeeuwen en 

Visdiefjes om er te broeden. Grotere aantallen 

Kokmeeuwen maken hun nesten op de rietpollen 

langs de westrand van het gebied.  

De wandeling van de parkeerplaats naar de hut liet 

behalve Kokmeeuwen ook Kleine Karekiet, 

Rietgors, Lepelaar, Aalscholver en Grauwe Gans 

zien. Vanuit de hut hadden wij een fantastisch 

uitzicht op de gehele plas. Onder het genot van 

koffie is het daar goed vogelen!  Natuurlijk wordt 
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er altijd eerst gespeurd naar Geoorde Futen. We 

vonden spoedig twee paartjes zonder jongen.  

Pas later zagen we nog een paartje dat één jong 

verzorgde. Grauwe Ganzen waren er met 

tientallen. Deze soort is de laatste tien jaar op veel 

plaatsen, waaronder ook Starrevaart, gaan broeden. 

Dat geldt ook voor de Nijlgans die hier ook niet 

meer is weg te denken. 

 Deze Afrikaanse soort broedt nu vrijwel overal in 

Nederland. De eerste broedgevallen van 

ontsnapte vogels vonden plaats in het eind van 

de jaren zestig bij Wassenaar. Nu we het toch 

over exoten hebben moeten ook de Rosse 

Stekelstaarten worden genoemd. We zagen twee 

mannetjes van deze Amerikaanse soort. Met z’n 

lichtblauwe snavel, witte wang en typische 

stekelstaart is deze eend nauwelijks met andere 

soorten te verwarren.  

De derde exoot die we noteerden was een 

Indische Gans. Het broeden van deze soort in de 

vrije natuur is van meer recente datum.  

Het oorspronkelijke broedgebied bevindt zich op 

de Tibetaanse hoogvlakte (ruim 4000 meter!). 

Deze ganzen overwinteren in India, vandaar de 

naam. 

In juli hebben veel eenden het prachtkleed 

omgewisseld voor een vrij egaal overgangskleed. 

Om de juiste soort vast te kunnen stellen moet je 

dan gaan letten op postuur, onderlinge 

verhoudingen en gedrag. De volgende soorten 

werden herkend: Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, 

Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend en 

Bergeend.  

In begin juli begint de trek van steltlopers op gang 

te komen. Door de hoge waterstand waren er 

weinig aantrekkelijke slikjes voor deze vogels. 

Hoewel de aantallen laag bleven, was het aantal 

waargenomen soorten toch heel behoorlijk. De 

volgende steltlopers werden genoteerd: 

2 Scholeksters, 4 Kluten, 4 Kleine Plevieren, 3 

Kieviten, 1 Tureluur,  2 Oeverlopers, 1 Kemphaan, 

1 Grutto en 2 Zwarte Ruiters.  

In de avond komen er grote aantallen steltlopers 

naar de plas om in de ondiepten bij het eilandje te 

overnachten. De website van de Vogelwerkgroep 

Vlietland www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/ vermeldde 

voor de avond van 8 juli zelfs 140 Scholeksters en 

700 Grutto’s! Wellicht een volgende keer eens een 

avondexcursie naar deze leuke plek! 

 

 
 

 

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. 

 

dat ooit aan Jan Hoek heeft toebehoord. Als 

beheerder van het vogelasiel heeft hij daar 

gegevens over de binnengekomen en weer 

losgelaten vogels in genoteerd. Het gaat daarbij om 

vogels die in de jaren 1968 tot en met 1972 in het 

asiel werden opgenomen. Voor een groot deel zijn 

dat dieren die door wandelaars op het strand en de 

duinen werden gevonden en aan Jan`s zorgen 

werden toevertrouwd. Vanzelfsprekend veel 

zeekoeten als stookolieslachtoffers maar toch ook 

minder algemene vogels. De absolute topper was 

de goudlijster die op 3 oktober 1972 in het asiel 

werd binnengebracht. Het beest was gevonden in 

de achtertuin van een huis aan de Golfbaan. 

http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/
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Waarschijnlijk was hij daar tegen een ruit 

gevlogen.  

Als ik het mij goed herinner werd er in eerste 

instantie gedacht aan een grote lijster, pas in een 

later stadium bleek het de uiterst zeldzame 

goudlijster te zijn. Helaas heeft het dier het niet 

gered, na een dag of tien legde hij of zij toch het 

loodje.  

In het mapje zitten veel brieven van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie uit Leiden. 

Daarin wordt Jan bedankt voor het toezenden van 

dode vogels. In 1969 schrijft Chris Smeenk in een 

dergelijke brief dat de strandleeuwerik die hij had 

ontvangen nog niet eerder was binnen gebracht. 

Althans in de tijd dat hij in het museum werkte. 

Ook in, 69 stuurt Jan een grote jager en een kleine 

alk naar het museum. ``t Is erg jammer, dat deze 

vogels omgekomen zijn, maar het is in elk geval 

nog een winstpunt, dat ik er nu nog iets mee kan 

doen`, schrijft Smeenk.  

In 1970 komt er een papegaaiduiker in het museum 

binnen. Hiervan schrijft Smeenk dat hij deze vogel 

slechts zelden aan krijgt. Dit in tegenstelling met 

de jaren dertig toen deze vogels regelmatig werden 

binnen gebracht.  

Uit zijn aantekeningen over die jaren blijkt dat Jan 

met de stookpieten weinig succes had.  

De vogels worden door hem schoongemaakt met 

een middeltje dat hij van een fietsenmaker krijgt en 

daarbij met talkpoeder behandeld. Daarna probeert 

hij de dieren aan het eten te krijgen.  

Zo nodig worden de vogels met gesnipperde vis 

volgestopt. Uiteindelijk wordt echter maar een 

enkel dier weer `na genezing in vrijheid gesteld`. 

Ook met een spreeuw, die op 10 januari 1969 met 

een beschadigde vleugel wordt binnen gebracht, 

loopt het niet goed af. Negen dagen later verdrinkt 

het beestje jammerlijk in een teil water.  

Een gierzwaluw deed het in dat jaar beter. Nadat 

dit beest uit de lucht in een emmer water was 

gevallen, koos het en dag later weer het luchtruim. 

Ook Noorse stormvogels overleven soms de 

aanraking met olie in zee.  

Verschillende exemplaren kunnen in die tijd weer 

de vrije natuur in. In de maand november van 1969 

wordt een vaal stormvogeltje met stookolie bij 

hotel De Zinger gevonden. Helaas geeft dit 

vogeltje al snel de `pijp aan maarten`.Dat zelfde lot 

onderging ook een rosse franjepoot,die Arie 

Cramer een paar dagen later op het strand vond.      

Een bijzondere gast in het asiel betrof een 

roerdomp. Het dier werd in 1970 door Jan uit een 

broeikas op de Willem van den Bergh gehaald en 

kennelijk door hem vertroeteld. Met als resultaat 

dat de vogel na enkele maanden op de 

Nieuwkoopse plassen de vrijheid weer verkreeg. 

Een raadselvogel is de purperkoet die in februari in 

het asiel werd opgenomen.  

Een vogel die niet of nauwelijks in ons land is 

waargenomen, dus dat had toch wat sensatie 

moeten veroorzaken. In een overzichtslijst van alle 

opgenomen vogels wordt deze purperkoet ook 

genoemd, maar of het beest is dood gegaan of is 

gelost is niet te achterhalen. Of betreft het een 

verschrijving van onze `geneesheer-directeur`.  

 

We kunnen het hem niet meer vragen. Zo zie je 

maar wat je allemaal op je rondje groen kunt 

tegenkomen. Van goudlijsters tot purperkoeten, 

tussen de `hemelsmeeuwen` waar je jezelf mee 

plaagt.

 

  

Ook in Italië kun je vogels zien! 
 

Jelle van Dijk 

 

Waar zullen we deze zomer heen gaan? Het 

antwoord op die vraag wordt bij ons vaak bepaald 

door de ligging van interessante natuurgebieden. 

Als de keuze voor een bepaald gebied ook nog 

gecombineerd kan worden met enkele culturele 

hoogtepunten, is het reisplan snel gemaakt. Tot nu 

toe hadden wij Italië altijd een beetje links laten 

liggen. De kennismaking met dit land was beperkt 

gebleven tot de alpengebieden (Gran Paradiso, 

Dolomieten). 

Mensen die voor de vogels naar Italië gaan, spreek 

je eigenlijk nooit en op internet zijn ook al geen 

boeiende reisverhalen over Italiaanse vogelreisjes 

te vinden. Kortom, vogelaars laten Italië gewoon 

links liggen. In Italië liggen echter ook steden als 

Milaan, Florence, Siena en Pisa en daar wilden we 

eigenlijk ook wel eens kijken. We kozen daarom 

dit jaar duidelijk voor een culturele expeditie. Als 

we dat zouden kunnen combineren met 

natuurgebieden zou dat mooi meegenomen zijn. 

Ter voorbereiding schafte ik me het boekje Where 

to watch birds in Italy aan. Dat is wel een veel 

dunner boekje dan het lijvige Where to watch birds 

in Spain! Na raadpleging van de Italiaanse gids 

besloten we zeker langs de Po-delta te gaan. Ook 

bepaalde delen van de Apennijnen leken 

interessant.  
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We vertrokken op 17 juli en reden via België, 

Luxemburg en Frankrijk eerst naar de Kaiserstuhl, 

een heuvelachtig gebied in Zuid-Duitsland dichtbij 

Bazel. Dit gebied is bekend om zijn wijngaarden 

en droge graslanden. We hadden nog uren over om 

die graslanden te verkennen. Overal vlogen 

vlinders: Dambordjes, Koevinkjes, Gele 

luzernevlinders en parelmoervlinders. Een grote 

rups van de Wolfsmelkpijlstaart deed zich te goed 

aan de blaadjes van de Cipreswolfsmelk. In het 

nogal verdroogde grasland stonden veel Vertakte 

graslelies, Zomercentauries en Echte gamanders. 

In het voorjaar moeten hier ook nog al wat 

orchideeën te vinden zijn! Vogels die hier werden 

opgemerkt waren: Boomleeuwerik, Torenvalk, 

Buizerd, Sperwer, Europese Kanarie en Kneu. 

De volgende dag reden we door naar Milaan. 

Vanaf Bazel is dat via de Gotthardroute een rit van 

enkele uren. Na een rondje om het San Sirostadion 

gereden te hebben vanwege onduidelijke 

aanwijzingen werd de stadscamping gevonden. 

Hier was gelukkig ruimte te over, terwijl er geen 

spoorlijnen en snelwegen op korte afstand lagen. 

Deze voordelen gingen voor een deel weer 

verloren door de openluchtdisco in het 

naastgelegen zwembad. Het bezoek aan het 

stadscentrum werd een vrij vermoeiende bezigheid 

omdat er een spontane staking bij het openbaar 

vervoer uitbrak. Deze ging in om 10.00u (wisten 

wij natuurlijk niet), maar een kwartier daarvoor 

verkochten ze ons nog rustig een dagkaart. 

Gelukkig zou de staking weer worden opgeheven 

tussen 15.00u en 18.00u. Om onduidelijke redenen 

werd het toch nog 15.50u voordat de eerste bussen 

weer reden. 

Na Milaan werd de reis voortgezet naar Ravenna. 

Tussen deze stad en de uitmonding van de Po 

liggen belangrijke natuurreservaten voor water- en 

moerasvogels. We kwamen terecht op een drukke 

strandcamping in Casal Borsetti, zo’n 15 km ten 

noorden van Ravenna. Deze plaats is ideaal 

gelegen voor het verkennen van de omliggende 

natuurgebieden. 

Het dichtst bij de camping lag het moerasgebied 

Valle Mandriole. Hier was een vogeltoren 

neergezet van wel 15 meter hoogte. Deze gaf een 

schitterend uitzicht over een moeras met open 

water, ondiepten en moerasbos van enkele 

vierkante kilometers. Vooral in de avond bij 

zonsondergang was hier grote activiteit van reigers 

te bespeuren. Ralreigers, Purperreigers, Kwakken, 

Kleine en Grote Zilverreigers, ze werden met 

tientallen geteld. Precies één minuut na 

zonsondergang werd op twee opeenvolgende 

avonden vastgesteld dat Zwarte Ibissen en 

Dwergaalscholvers hun slaapbomen opzochten. Dit 

gebied vormt voor de Dwergaalscholver de meest 

westelijk gelegen broedplaats in Europa. Sinds 

1993  is het aantal paren hier toegenomen tot zo’n 

30 paar. Behalve de reeds genoemde soorten zagen 

wij vanaf deze vogeltoren ook nog: Woudaap, 

Witwangstern, Visdief, Zwartkopmeeuw, Lepelaar 

en Bruine Kiekendief. 

Pal ten zuiden van dit fantastische moeras ligt het 

reservaat Punte Alberete. Dit reservaat bestaat 

voornamelijk uit moerasbos met enkele ondiepe 

vroegere rivierarmen. Vanaf de parkeerplaats is 

een wandelroute uitgezet. Tijdens de wandeling 

zagen we eigenlijk niet zoveel, maar toen we bij de 

kijkhut  kwamen werd onze mening over dit 

reservaat direct bijgesteld. De hut keek uit op een 

verlandende rivierarm, omgeven door moerasbos. 

Op enkele meters voor ons (dat kan dus ook in 

Italië!) liepen Ralreigers, Kleine Zilverreigers en  

een onvolwassen Kwak. Iets verder foerageerden 

Dodaarsen en een Witoogeend. Twee IJsvogels 

scheerden regelmatig langs. In een dode wilg zaten 

nog veel meer reigers en ook 5 Bijeneters. Uit de 

dichte struiken klonk de kenmerkende zang van de 

Cetti’s Zanger. Deze plek was evenals de eerder 

beschreven vogeltoren bij Italiaanse vogelaars 

goed bekend. Op beide plaatsen was men serieus 

bezig met kijkers en telescopen. Van een 

vriendelijke Italiaan (dat zijn ze bijna allemaal) 

kregen we een kaart met daarop alle 

natuurgebieden van de Po-delta ingetekend. Hij 

was ook zo vriendelijk ons te vertellen waar we het 

beste in de uitgestrekte Valle Comacchio konden 

kijken. Van dat gebied had ik al vaker horen 

spreken in verband met het voorkomen van 

Zwartkopmeeuwen. Bij de merkwaardige opmars 

van deze soort vanuit het Zwarte-Zeegebied was de 

Valle Comachio decennia lang de belangrijkste 

broedplaats van Zuid- en West-Europa. 

Tegenwoordig broedt de Zwartkopmeeuw ook met 

enkele honderden paren in ons Deltagebied 

De Valle Comacchio is een grote ‘binnenzee’ met 

een doorsnede van zo’n 15 km. Het beste 

vogelgebied wordt gevormd door een stelsel 

verlaten zoutpannen langs de zuidelijke oever. Met 
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de fiets mag je de gehele zuidrand langs gaan. 

Zonder dat vervoermiddel moet je lopen. We 

maakten een wandeling van enkele kilometers tot 

aan het uitkijkpunt Volta Scirocco. De ondiepe 

zoutpannen en de tussenliggende dijkjes bleken 

inderdaad een geweldig vogelgebied te vormen. 

Natuurlijk waren hier veel steltlopers te zien. Naast 

de plaatselijke broedvogels Steltkluut en Kluut 

(tientallen van beide soorten) waren er ook al 

Kemphanen, Witgatjes, Bosruiters, 

Groenpootruiters en Zwarte Ruiters. Enkele 

tientallen Flamingo’s en Lepelaars waren druk aan 

het foerageren. Een groep van bijna 50 Grote 

Zilverreigers zat te rusten na gedane arbeid. Enkele 

lage dijkjes zagen wit van meeuwen en sterns. 

Tussen de vele Geelpootmeeuwen bleken ook 

enkele tientallen Dunbekmeeuwen te zitten. Bij de 

sterns werd de Visdief in aantal overvleugeld door 

de Dwergstern. Vele honderden paren van deze 

soort moeten in dit gebied gebroed hebben. 

Roofvogels werden weinig gezien: eenmaal een 

Grauwe Kiekendief tweemaal een Bruine 

Kiekendief en eenmaal een Torenvalk. In een 

natuurontwikkelingsgebiedje (ook in Italië is men 

met de bulldozer bezig) even ten zuiden van dit 

gebied namen we nog enkele Zwarte Sterns en een 

Lachstern waar. 

Ten noorden van de Valle Comacchio ligt de Valle 

Bertuzzi. Het is hier vrij moeilijk een goede kijk op 

dit vogelrijke gebied te krijgen. Vanaf een 

wiebelige vogeltoren aan de oostzijde zagen we 

een kleine honderd Flamingo’s, honderden 

Dwergsterns en een grote kolonie van 

Aalscholvers. Ten westen van het plaatsje Volano, 

even ten noorden van de Valle Bertuzzi vonden we 

een leuk wandelpad waarlangs veel kijkschermen 

waren opgesteld. Hier zagen we veel steltlopers 

zoals Grutto, Groenpootruiter, Bosruiter, Kievit en 

Kemphaan. De talrijkste soort was echter de 

Zwarte Ruiter waarvan er hier enkele honderden 

aanwezig waren. 

Ten zuiden van Ravenna hadden we minder 

succes. Tussen het Pineta di Classe en de kust ligt 

een interessant moerasbos dat alleen per fiets (of 

lange wandeling) bereikbaar is. Het nogal vaak 

genoemde Riserva Naturale Saline di Cervia ligt 

langs een zeer drukke weg zonder goede 

uitkijkpunten. We dachten daarom vanaf de 

dwarsweg 254 een betere kijk op dit gebied te 

kunnen krijgen. Ook deze weg bleek zeer druk 

zonder parkeerplaatsen te zijn. Een goede indruk 

van dit reservaat hebben wij dan ook niet 

gekregen. 

In een paar zomerse dagen kan men uiteraard geen 

volledig beeld krijgen van alle natuurreservaten 

rond Ravenna. Een week in het voorjaar kan men 

hier echter moeiteloos vullen. Wij bezochten niet 

de bosgebieden Pineta San Vitale en Gran Bosco 

della Mesola. Ook aan de eigenlijke Po-monding 

kwamen we niet toe. Naast veel natuur is de 

cultuur hier ook de moeite waard. De stad Ravenna 

heeft prachtige kerken uit de vijfde en zesde eeuw. 

Ook plaatsen als Comacchio, Mesola en de abdij 

van Pomposa zijn een bezoek zeker waard. 

 

Voordat we een culturele tour door Toscane gingen 

maken, zochten we eerst de koelte van de hogere 

Apennijnen op. We kwamen terecht op een 

camping in het Parco Nazionale dei Monti Sibilini, 

zo’n 50 km ten noorden van het veel bekendere 

nationale park Gran Sasso.Het was er heerlijk 

rustig en in de nacht koelde het flink af; kortom 

een verademing na het campingleven aan de kust. 

De omgeving was indrukwekkend. Een hoogvlakte 

omzoomd door bergen met afgeronde toppen tot 

2400m. De vlakte werd gebruikt als hooiland en 

voor de teelt van kruiden zoals tijm, korenbloem, 

kamille en linze. Hier zagen we voor het eerst in 

Italië Kneu, Tapuit, Veldleeuwerik en Buizerd. 

Ook Grauwe Klauwier, Slangenarend, Grauwe 

Kiekendief en Kwartel werden waargenomen. De 

opvallendste waarneming betrof een groep van 58 

Bonte Kraaien in gezelschap van 124 

Alpenkraaien. Een poging om meer alpiene soorten 

te zien, had geen succes. Toch moeten hier ook 

soorten als Alpenkauw, Alpenheggenmus en 

Sneeuwvink gezien kunnen worden. 
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Over het vogelleven in Toscane is niet veel te 

melden. De zomer is natuurlijk nooit de beste tijd 

om een indruk van de vogelstand te krijgen. Ten 

zuiden van Siena besteedden we een ochtend aan 

vogels kijken. Hier ligt een merkwaardig droog 

erosielandschap Le Crete geheten. We waren erg 

gespitst op het waarnemen van een Lannervalk, 

maar verder dan een Buizerd en een Zwarte Wouw 

kwamen we niet. Aardig was hier de waarneming 

van een familie Kleine Klapeksters.  

Nadat we Florence, Pisa, Siena en nog een flink 

stel kleinere plaatsen hadden bezocht, brachten we 

nog vier (regen)dagen door aan de Italiaanse kant 

van de Monte Rosa. Hierdoor werd onze Italiaanse 

vogellijst toch nog opgekrikt tot 112 soorten. Op 

die lijst ontbreken soorten als Heggenmus, 

Winterkoning, Grote Bonte Specht, Grauwe 

Vliegenvanger, Grauwe Gors, Grasmus en 

Kuifleeuwerik. De Merel werd pas na een week 

gevonden in een ommuurde kloostertuin. De Hop 

werd slechts eenmaal gezien. Ongetwijfeld krijg je 

een veel betere indruk van de vogelrijkdom (of 

armoede) in het voorjaar. Verrassend voor ons was 

de geweldige rijkdom aan moerasvogels bij 

Ravenna. Ook ten oosten van Venetië moeten nog 

prima gebieden liggen. Niet direct naast de deur, 

maar ook onderin de ‘laars’ van Italië is nog veel te 

ontdekken. Tenslotte moet Sardinië worden 

genoemd. Het is het enige gebied met een goede 

roofvogelstand: Vale Gier, Havikarend, Eleonora’s 

Valk. 
 

Natuurbelevenissen  in Oostenrijk en Hongarije  
 

Kees Verweij 

 

Onze zomervakantie ging ditmaal in zuid-oostelijke 

richting n.l. Oostenrijk en Hongarije.  

Wie aan Oostenrijk denkt, denkt in de eerste plaats 

aan hoge bergen, maar de plek, waar wij het eerst 

neerstreken, deed daar in het geheel niet aan denken. 

Het ging hier om de camping bij St. Andrä, even ten 

oosten van de Neusiedler See. De omgeving van de 

Neusiedler See staat bekend als een belangrijke 

pleisterplaats van allerlei soorten watervogels. Het 

meer zelf is voor vogels wat minder interessant, 

want er vindt nogal wat recreatie plaats. Het gaat 

veeleer om de vele kleinere meren, die even ten 

oosten van de Neusiedler See liggen zoals de Zick 

See en de Lange Lacke. Op de strandjes van deze 

meren waren tal van steltlopers te zien zoals 

Kemphanen, Kluten, Groenpootruiters, Witgatjes, 

Oeverlopers en Bosruiters. Ook zaten er enkele 

Steltkluten tussen. Een opvallende verschijning is de 

Grote Zilverreiger, die daar in behoorlijke aantal 

broedt. Al vlak achter de camping zagen we ze 's 

morgens foerageren. Later ontdekten we ook nog 

Kleine Zilverreigers en Lepelaars, die hier eveneens 

broeden. 

Het landschap rond de camping bestaat uit licht 

glooiende akkers en wijngaarden, afgewisseld met 

bosjes en houtwallen. In deze bosjes waren 

verschillende leuke soorten vogels te zien, zoals de 

Grauwe Klauwier, die er nog in behoorlijke 

aantallen voorkomt. Zo nu en dan klinkt de roep van 

een Grote Bonte Specht, die bij nader inzien toch 

geen Grote Bonte 

maar een Syrische Bonte Specht bleek te zijn. Zijn 

roep is wat hoger en hij komt wat meer in kleine 

bosjes voor. Het voornaamste verschil met de Grote 

Bonte Specht is het ontbreken van een doorlopende 
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streep achter het oog. 

Een bijzondere belevenis was de Grote Trap. Tegen 

de Hongaarse grens ligt een uitgestrekt grasland, dat 

bekend staat als een gebied, waar de laatste Grote 

trappen in Oostenrijk verblijven. Om ze te zien moet 

je veel geluk hebben, want ze zijn erg schuw en 

zitten bovendien op grote afstand. Na enige speuren 

in dit gebied konden we na een poosje toch enkele 

Grote Trappen in de verte zien lopen, vergezeld van 

enkele juveniele exemplaren. Met een telelens op 

mijn fototoestel heb ik er nog een paar mooie 

opnamen van kunnen maken. 

De Neusiedler See ligt in Burgenland, een kleine 

provincie direct achter Wenen. Deze plek was mij al 

bekend, want met leden van onze Vereniging ben ik 

daar al twee keer eerder geweest. Ditmaal echter 

hadden we onze fietsen bij ons. We konden nu bijna 

overal komen via speciaal uitgezette fietsroutes.  

De camping, waar wij met onze caravan stonden, 

geniet bekendheid door zijn grote populatie Siesels, 

een soort grondeekhoorn, die elke ochtend bij 

tientallen onder onze caravan vandaan kwamen en 

tijdens het ontbijt kwamen bedelen om zodoende een 

stukje van ons ontbijt te kunnen bemachtigen. 

Tussen de akkers hoopten we nog een Scharrelaar of 

een Hop te zien. Dit lukte echter niet, want bijna op 

iedere wijngaard stond een groot geluidsapparaat, 

die het knallen tijdens een jachtpartij moet simuleren 

om zodoende de spreeuwen uit de druiven te kunnen 

houden. Met al dat geknal kan ik mij voorstellen, dat 

Hoppen en Scharrelaars hiervan niet zo gecharmeerd 

zijn. 

Na zo'n weekje Oostenrijk togen we vervolgens naar 

de puszta in Hongarije. We streken neer in een 

uitgestrekt landschap, afgewisseld door plasjes, 

visvijvers enz. in het plaatsje Hortobagy. De 

camping heette heel toepasselijk "Puzsta Camping" 

en zag er heel gezellig uit. Het sanitair was niet 

geheel van de laatste tijd en hier en daar dringend 

aan reparatie toe, maar we konden ons er aardig mee 

redden. Direct achter de camping lagen enkele 

visvijvers en meertjes, die al heel wat verrassingen 

herbergden. Zo viel ons oog op een Kwak, die 

roerloos op een stok in het water zat, loerend naar 

alles wat voorbij kwam. In de rietkraag zaten 

verschillende Ralreigers, een vrij kleine reiger, die 

wat lichtbruin getint is. Verder zaten ook hier weer 

verschillende Kleine en Grote Zilverreigers. Een 

opvallende verschijning was hier de Witwangstern, 

die in grote aantallen de visvijvers afspeuren naar 

kleine visjes. Zo nu en dan nam zo'n Witwangstern 

een duik naar beneden en verschalkte vervolgens een 

klein visje. 

De volgende dag gingen we naar de Hortobagy 

Halasto, een vrij uitgestrekt meren- en 

visvijvergebied. Voor de vogelaars is goed gezorgd, 

want op verschillende punten stond daar uit-

kijktorens, van waar men de omgeving prachtig kon 

afturen. 

Een der eerste verrassingen was de Zeearend, die 

hier duidelijk op jacht was. Tussentijds zagen we een 

aantal donkere valkachtige vogels voorbijgaan. Dit 

bleken Roodpootvalken te zijn, die hier in een 

kolonie broeden. Een leuke waarneming was een 

Wouwaapje, de kleinste reigersoort, die zich helaas 

maar even liet zien en onmiddellijk weer het riet 

indook. Wat dat betreft zijn de Ralreigers wat 

publieksvriendelijker, want ik wist er een te 

fotograferen, die rustig op de rand van een bootje 

voor zich uit zat te kijken.  

De Grauwe Gans is hier een algemene verschijning, 

want hij broedt in behoorlijke aantallen. 

Het loont zeker de moeite ook de 

elektriciteitsleidingen af te zoeken, want we zagen al 

vrij spoedig de Kleine Klapekster, een wat grotere 

lichtgrijze Klauwierensoort met een vrij dikke 

zwarte oogstreep. We hoopten in stilte een Scharre-

laar te zien, maar dit is ons helaas niet gelukt. 

Een zeer aparte soort is de Dwergaalscholver, die op 

verscheidene plekken in groepjes bij elkaar zat. Tot 
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onze verbazing zagen we ook nog een Zwarte Ibis 

voorbijvliegen. 

Overal in de dorpen zie je ooievaarsnesten zitten, 

boven op elektriciteitspalen. Soms zaten er wel zes 

of meer nesten in een straat. Vooral 's avonds hoor je 

ze tegen elkaar klepperen. Overdag zie je ze overal 

op de landerijen en de puzsta foerageren. 

Om wat verder de puszta in te kunnen zijn we een 

keer met een huifkartocht mee gegaan. Naast 

verschillende leuke observaties werden wij verrast 

door een korte, zij het wat toeristische demonstratie 

van enkele Hongaarse herders met hun paarden.  

Een bezoek aan een csarda is ook de moeite waard. 

Men kan er prima eten onder het genot van heerlijke 

wijn en een Hongaars zigeunerorkest. 

Roofvogels zijn ook bepaald niet zeldzaam in dit 

gebied, want we zagen bijvoorbeeld ook nog een 

Bastaardarend, een Dwergarend en een Slangearend. 

Daarnaast zagen we boven het dorpje een Sakervalk 

overvliegen. 

Niet alleen op vogelgebied is er van alles te beleven. 

Er zitten daar veel Ringslangen, die we o.a. in het het 

water zagen rondzwemmen. Verder zijn er nog grote 

aantallen padden en kikkers, waaronder ook het 

kleine felgroene gekleurde Boomkikkertje. 

We hebben daar een prachtige week gehad met vele 

vogels en andere bezienswaardigheden. Een van de 

hoogtepunten was wel de aanblik van zo'n 500 

Kraanvogels. 

Na deze week bezochten we het Bükkgebergte, dat 

o.a. bekend staat om zijn vele spechtensoorten. De 

zomer is niet de meest geschikte tijd om ze waar te 

nemen, maar we hebben in elk geval de Middelste 

Bonte Specht en de Grijskopspecht heel mooi ge-

hoord. Naast de vele soorten vogels is dit gebied heel 

bekend om zijn vlinders, want naar verluidt komen 

er wel meer dan 150 verschillende soorten 

dagvlinders voor. Zo wist ik al in een dag 6 soorten 

parelmoervlinders te fotograferen, waaronder de 

overvloedige Keizermantel en de Zilveren Maan. 

Zowel de Konings- als de Koninginnepage 

fladderden regelmatig rond. Bij de ingang van de 

camping in dit gebied zagen we de eerste morgen al 

een Rouwmantel rondtrekken. 

Het Bükkgebergte is verder een plaats om heerlijk te 

wandelen of te fietsen. Voor dit laatste moet je wel 

een behoorlijke conditie hebben, want de paden 

kunnen behoorlijk steil en vrij onbegaanbaar zijn. 

Niettemin kun je toch veel per fiets bereiken. Zo 

kom je bijvoorbeeld nog kolenbranders en kalkbran-

ders tegen, beroepen, die bij ons al lang zijn 

uitgestorven. 

De eigenaar van de camping, waar wij stonden, is 

een Nederlandse bioloog, die al vele jaren in deze 

streek onderzoek heeft verricht, vooral op het gebied 

van vlinders. Met hem zijn we een keer op pad 

gegaan en dank zij hem kwamen we van alles op het 

spoor. Een leuke verrassing was nog een Bid-

sprinkhaan, die zich prachtig liet fotograferen.  

Het zou te ver voeren alles hier te vermelden, wat we 

zo in drie weken hebben gezien, maar Hongarije is 

een land, dat zeker nog eens door ons bezocht zal 

worden.

 

Naar de bollen: vogelaars gezocht! 

Kees Langeveld  

 

Het klinkt misschien gek, maar ook in de 

bollenvelden kun je als vogelaar goed terecht  

Het vlakke land tussen Bennebroek en Rijnsburg 

krijgt geleidelijk aan landelijke bekendheid als een 

bolwerk voor de Veldleeuwerik en de Patrijs.  

Ook de Gele kwikstaart (en in kleine aantallen de 

Engelse Gele kwikstaart) komt hier algemeen voor 

als broedvogel.  

Zo zijn er nog meer soorten te noemen die zich 

weten te handhaven, niet ondanks maar juist 

dankzij de bollenteelt  

Ze broeden tussen de bloembedden, waar ze juist 

in het broedseizoen nauwelijks gestoord worden. 

De vraag is alleen: hoe houden we dit zo? Er zijn 

aanwijzingen dat de aantallen afnemen, maar 

helaas zijn er voor de 'bollenvogels' op dit moment 

geen beschermende maatregelen zoals voor de 

weidevogels. Het is niet duidelijk waar de afname 

aan ligt predatie door kraaiachtigen of vossen? 

Voedselgebrek bij de insecteneters?  

Hoog tijd dat er eens goed naar de 'bollenvogels' 

wordt gekeken. De Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Geestgrond heeft in het 

voorjaar van 2000 een project "Vogelbeheer in het 

bollengebied" opgestart Dit is het eerste project in 

ons land (en in de hele wereld) dat zich richt op de 

bescherming van de bijzondere broedvogels in de 

Duin- en Bollenstreek.  

Ongeveer 20 agrariërs, aangesloten bij de ANLV 

Geestgrond, hebben laten weten dat vogeltellers 

welkom zijn op hun bollenland. We verwachten 

dat hun aantal in de komende jaren gaat groeien.  

Helaas zijn op dit moment slechts vier vogelaars 

actief op de bollenvelden. Vrijwilligers die 
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meewerken aan de vogelinventarisaties zijn dan 

ook hard nodig.  

We doen dan ook graag een beroep op de vele 

natuurliefhebbers die aangesloten zijn bij de 

Noordwijkse natuurvereniging, die met de Vogels 

van Noordwijk al hebben laten zien dat ze de 

nodige kennis in huis hebben. 

Wat houdt het project in? Het is een inventarisatie 

van broedvogels op bollenvelden gedurende vier 

jaar. Jaarlijks inventariseren we vanaf maart tot 

eind juni de vogels op de percelen van de 

meewerkende bollentelers, om zo nauwkeurig 

mogelijk vast te stellen welke soorten in welke 

aantallen broeden op de bollenvelden.  

Aan de kwekers en vogelaars wordt gevraagd bij te 

houden welke werkzaamheden (mogelijk) invloed 

hebben gehad op de vogels en welke 

beschermingsmaatregelen zijn genomen. Ook de 

predatie (bijvoorbeeld vondsten vaan aangepikte 

eieren) houden we bij, voor zover dat mogelijk is. 

De resultaten worden aan het eind van het seizoen 

gepresenteerd in brede kring.  

Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat op elk van 'mijn' 

drie percelen (in de buurt van Hillegom) Patrijzen 

zitten, ook al zei één van de telers "dat er toch niks 

zat". Ook de Visdiefjes boven de polderslootjes en 

die enkele jagende Sperwer waren mooi om te 

zien. We hopen dat we met dit soort gegevens 

kunnen laten zien wat de waarde van bollenvelden 

voor vogels is, en hoe die waarde nog versterkt kan 

worden. 

De spontane medewerking van al die bollentelers 

is een positieve ontwikkeling in een agrarische 

sector die jarenlang bij bepaalde milieugroepen in 

een slecht daglicht heeft gestaan.  

Maar dan moeten er natuurlijk wel vogeltellers 

zijn. Wie geïnteresseerd is en volgend jaar wil 

meewerken kan zich opgeven bij: 

 

Kees Langeveld 

Graaf Janlaan 72 

2181 TM Hillegom 

 

 

    IVN LEIDEN 

 

Activiteiten rooster September, Oktober, November en December 2000  
 

 
De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organise-

ren de hieronder genoemde wandelingen met een 

bepaald natuur-thema. Zie ook de regionale dagbladen 

en huis-aan-huis bladen. 

  

SEPTEMBER 

Tentoonstellingen, parken: 

 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, op zon- en  

feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur.  

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke   

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Trekvogels”. 

Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp  

bij de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark 

Cronesteyn. Open op zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Toegang gratis. 

 

Zie voor de activiteiten  het speciale GROENE 

MAAND SEPTEMBER programma hieronder. 

 

 

OKTOBER 

Tentoonstellingen, parken: 

 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke  

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Trekvogels”. 

Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij  

de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur.    

Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark 

Cronesteyn. Informatie over openingstijden: tel 

5769805. 

Wandelingen: 

 

zondag      1 15.00 uur: Lange Akker (Heemtuin 

 Leiderdorp): Heemtuinexcursie; 

kikker- en egelpad. 

zondag      8 14.00 uur: Landgoed Oud Poelgeest. 

Start: Ingang Laan van Oud Poelgeest, 

Oegstgeest. 

zondag    15 14.00 uur: Landgoed Huys te Warm- 

ont. Start: Ingang Herenweg 139, War-

mond.  

Parkeren aan de Beatrixlaan 

zondag    22 14.00 uur: Landgoed De Horsten, 

Voorschoten/Wassenaar 

Start: Ingang Papeweg nabij kruispunt 

Den Deijl. Toegang f. 2,25. 

zondag    29 14.00 uur: Paddestoelenexcursie in  
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het MEC te Leiderdorp (zie boven). 

zondag    29 14.00 uur Heempark Leiden.  

Wandeling door het Heempark met als 

thema: “van de hak op de tak”. 

Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

NOVEMBER 

Tentoonstellingen, parken: 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke  

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Paddestoelen”. 

Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij  

de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Informatie- en activiteitencentrum Cronesteyn.  

Voor informatie over openingstijden: tel 5769805. 

 

Wandelingen: 

zondag     5 14.00 uur: Landgoed De Horsten,   

Voorschoten/Wassenaar: 

   Strandwallenlandschap,  

herfstkleuren, zaden en vruchten. 

Start: Ingang Papeweg nabij  

kruispunt Den Deijl. Toegang  

f. 2,25. 

zondag    12 14.00 uur: Landgoed Huys te  

Warmond. 

Start: Ingang Herenweg 139, 

Warmond. 

Parkeren aan de Beatrixlaan. 

 

DECEMBER 

Tentoonstellingen, parken: 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke  

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Paddestoelen”. 

Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp bij  

de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Informatie- en activiteitencentrum Cronesteyn.  

   Voor informatie over openingstijden: tel 5769805.   

 

Wandelingen: 

zondag    10 14.00 uur: Landgoed Huys te  

Warmond. 

Start: Ingang Herenweg 139, 

Warmond. 

Parkeren aan de Beatrixlaan. 

 

IVN KINDERNATUURCLUB  

(voor jongeren van 6 - 11 jaar) 

 

De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de 

Leidse Hout op de laatste woensdag van de maand van 

half twee tot drie uur. We verzamelen bij het Koetshuis 

tenzij er een andere plaats vermeld is. De kosten zijn f. 

1,- per keer. 

woensdag 27 september: Het thema van de 

jeugdnatuur-week is dit jaar “Zorg voor de natuur”. We 

gaan bij het Koetshuis in de Leidse Hout helpen bij 

onderhoud in het park. Ook zullen we een plekje maken 

waar kleine beestjes rustig kunnen overwinteren. 

woensdag 25 oktober in het bos bij Huys te 

Warmont: We gaan deze keer kijken of we 

paddestoelen en mooie herfstbladeren kunnen vinden. 

We verzamelen bij de ingang van het bos aan de 

Herenweg 139 in Warmond. 

woensdag 29 november gaan we bij het Koetshuis in de 

Leidse Hout de wind meten. We gaan ook vliegers 

maken. 

woensdag 20 december gaan we in het Koetshuis in de 

Leidse Hout een mooie kerstversiering maken, natuurlijk 

met natuurlijk materiaal. De kosten zijn deze keer f. 

2,50. 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten: 

Els Witte, tel. 5213620 of Cobie van Rijn, tel. 5221111. 

 

IVN JEUGDNATUURCLUB 

(voor jongeren van 9 - 14 jaar) 

De IVN jeugdnatuurclub wordt in principe gehouden 

iedere laatste zondag van de maand  van twee tot vier 

uur, voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Jongere kinderen 

zijn welkom, maar dan samen met een volwassene. 

Alle activiteiten van de club starten in het bezoekers-

centrum Het Reigersbos in polderpark Cronesteyn en 

beginnen om 14.00 uur. 

17 september: Herfstactiviteit (zaden en vruchten). 

15 oktober: Paddestoelen zoeken. 

19 november: Speuren naar sporen. 

10 december: Vleermuizen. 

 

Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten: 

Simon Voorn, tel. 071 - 5144211 

 

IVN NATUURCURSUSSEN 

 

Voor alle onderstaande cursussen geldt: 

De cursusavonden worden gehouden in: het Groene 

Delta College, Locatie Oegstgeest, Lange Voort 70 in 

Oegstgeest. 

 

Herfstcursus 2000 

 

In deze cursus worden allerlei zaken behandeld die met 

de herfst te maken hebben. Zoals: vruchten en zaden, 

paddestoelen, bladafval en bladverkleuring, spinnen, 

vogeltrek, maar ook winterkenmerken bij bomen en 

overwinteringsvormen bij plant en dier. De cursus 

bestaat uit vijf maandagavonden van 19.45 tot ongeveer 

22.15 uur (25 september, 9, 16 en 30 oktober en 6 

november) en vier excursies op zaterdagochtend (30 

september, 14 en 21 oktober en 4 november). De 

avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte voor 

de pauze en diverse practicum-onderdelen na de koffie. 

De kosten bedragen f. 75,00. 

Voorkennis is niet nodig. Het is een ontdekcursus voor 

iedereen die meer wil weten over de vele veranderingen 

in de natuur, die vooral in het herfstseizoen plaatsvinden 

Zoals, vogeltrek, paddestoelen, vruchten en zaden,  

bladverkleuring, spinnen en overwinteringsvormen bij 
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dieren. 

 

Opgave en/of informatie: Greteke Renaud:  071 - 

5126215. B.g.g.: Henk Merts: e-mail 

henkmerts@compuserve.com of tel. 071 - 5314406 of 

Antoinette Verburg: 071 - 5124953. 

 

 

 

Duincursus 2000 

 

In deze cursus is er speciale aandacht voor het leven in 

de duinen. Planten, vogels, paddestoelen, konijnen en 

vossen zijn de onderwerpen in vijf cursusavonden van ± 

19.30  tot  

± 22.00 uur en vijf excursies. Veel aandacht is er voor de 

samenhang tussen de onderwerpen. Voorkennis is niet 

nodig.  

Het cursusgeld bedraagt f. 95,00 inclusief het boek 

Beleef het Duin. Heeft u dit boek al dan is de cursusprijs 

f.  70,00. De avond bestaat uit een lezing over een 

bepaald onderwerp gevolgd door een practicum en wordt 

onderbroken door een koffie/theepauze. De daarop 

volgende zaterdagochtend is er een excursie over dat 

onderwerp.  

De data zijn voor de avonden: 6 en 20 september, 4 en 

18 oktober en 1 november en voor de excursies: 9 en 23 

september, 7 en 21 oktober en 4 november. 

Nadere informatie op tel. 071 - 5210860 op werkdagen 

tussen 19.00 en 21.00 uur. Bij geen gehoor 071 - 

3011414. 

 

Cursus Vogels in de Winter 

 

Op dinsdag 19 september start een nieuwe vogelcursus. 

De cursus bestaat uit vijf avonden en vijf excursies. De 

volgende onderwerpen komen aan bod: Voedsel en 

Verenkleed/ Gebieden waar wintervogels verblijven/ 

Vogeltrek/ Roof-vogels en Uilen/ Wintervoeding en 

vogels om het huis/ Boekbespreking en boekentafel. De 

avonden zijn als volgt ingedeeld: voor de pauze een 

diapresentatie over het betreffende onderwerp, na de 

pauze diverse practica. 

De avonden worden gehouden op 19 en 26 september, 

10 en 17 oktober en 7 november. Na iedere avond volgt 

op  zaterdagochtend een excursie. We bezoeken de 

volgende gebieden: Oostvaardersplassen, Duinen van 

Noordwijk, Starrevaartplas, AWduinen en Zeeland. De 

excursies zijn op 30 september, 14 en 28 oktober en 11 

en 25 november. Het maximum aantal deelnemers is 

dertig. De cursus kost f. 80,- inclusief lesmap en koffie. 

Opgeven bij Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 

BR Noordwijk; tel 071 - 3612219. 

 

 

 

 

Het IVN organiseert samen met ANWB, KNNV en nog veel meer 

organisaties de GROENE MAAND SEPTEMBER. 

 
De afdeling Leiden van het IVN biedt in dat kader de 

volgende -gratis- activiteiten: 

 

zaterdag   2 14.00 uur: Wandeling in de duinen 

  van Berkheide. 

Start: bij de Soefitempel, Sportlaan, 

 Katwijk. 

 

zaterdag   2 20.30 uur: Bezoekerscentrum Het 

  Reigersbos in polderpark  

 Cronesteyn: Sterrenexcursie. 

 

zaterdag   2 van 10.00 tot ca 14.00 uur: De  

 Hakhoutgroep gaat aan de slag in het  

 Ommedijkse Bos, met het uitdiepen 

van een deel van een oude getijdekreek. 

Aanbeveling: neem laarzen en eventueel 

een lunchpakket mee. 

Nadere info: Tim Spruyt, tel. 071 - 

5172727. 

 

zondag     3 14.00 uur: Bezoekerscentrum Het 

Reigersbos in polderpark Cronesteyn: 

“Bodembeestjes”. 

 

zondag     3 15.00 uur: Lange Akker (Heemtuin 

Leiderdorp): Heemtuinexcursie; kikker- 

en egelpad. 

 

vrijdag     8 19.00 uur: Fietstocht door het gebied van 

het waterschap Meer en Woude (in 

samenwerk-ing met IVN-Zoetermeer). 

Start: bij het klooster aan de 

Vrouwenweg. 

 

zaterdag   9 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

zondag   10 10.30 uur: “Over oude strandwallen“, een 

wandeling van ruim 20 kilometer door het 

groene netwerk van Leiden, Oegstgeest en 

Warmond. Meenemen: lunchpakket en 

voldoende te drinken. 

Start en eindpunt: bij de 

stationsrestauratie van NS-station Leiden 

Centraal. 
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zondag   10 15.00  uur: Waterexcursie in het MEC te 

Leiderdorp bij de Kinderboerderij in de 

Houtkamp. 

 

zondag   10 14.00 uur: Bij het Bezoekerscentrum Het 

Reigersbos in polderpark Cronesteyn: 

Vogelexcursie. 

 

vrijdag   15 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 16 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

zondag   17 14.00 uur: Wandeling in de Leidse Hout. 

Start: ingang bij het Theehuis. 

 

zondag   17 14.30 uur: Stadsnatuurwandeling door 

Leiden. 

Start: bij de ingang van de Burcht. 

 

zondag   17 14.00 uur Landgoed Huys te Warmont. 

Start: Ingang Herenweg 139, Warmond.  

Parkeren aan de Beatrixlaan. 

 

vrijdag    22 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 23 19.30 uur: Vleermuizenexcursie in het 

MEC  te Leiderdorp bij de 

Kinderboerderij in De Houtkamp. 

 

zaterdag 23 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

zondag   24 11.00 uur: Begraafplaats Groenesteeg.  

Wandeling over de begraafplaats. 

Start: bij de ingang van de begraafplaats 

aan het eind van de Groenesteeg (nr 126). 

 

zondag   24 14.00 uur Heempark Leiden.  

Wandeling door het Heempark met als 

thema: “zaden en vruchten”. 

Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

vrijdag    29 19.00 uur: Fietstocht, zie 8 september. 

 

zaterdag 30 Hakhoutgroep: zie 2 september. 

 

 

En speciaal voor de jongeren: 

 

De kindernatuurclub, voor jongeren van 6 tot 11 

jaar, verzamelt op woensdag 27 september om half 

twee bij het Koetshuis in de Leidse Hout,. Het thema van 

de jeugdnatuur-week is dit jaar “Zorg voor de natuur”. 

We gaan helpen bij onderhoud in het park. Ook zullen 

we een plekje maken waar kleine beestjes rustig kunnen 

overwinteren.

 
 

 

 

Vogelnieuws
  

Hein Verkade  

 

Kleine mantelmeeuwen in de problemen 

 

Zaterdag 27 mei, tussen de twee voorjaarsstormen, 

werden na het avondeten de laatste restjes op de 

vogelplank gelegd. Meestal zijn het de kauwtjes of 

ons vaste paartje zilvermeeuwen die zich hieraan 

tegoed doen. 

Dit keer echter streek een drietal kleine 

mantelmeeuwen op het dakterras neer. Ietwat 

onwennig togen zij richting het avondmaal. Na een 

snelle hap wilden de vogels zo vlug mogelijk weg. 

Eén meeuw koos direkt het luchtruim terwijl de 

andere twee verdwaasd over het terras tussen de 

fuchsia's en geraniums dwaalden en struikelden. Hier 

was iets mis!  

We gingen naar buiten om te zien wat er aan de hand 

was.  

De tweede meeuw liep mank van ons vandaan en 

bleek aan een nylon draad vast te zitten. Het lukte 

hem om los te komen en vloog weg. De laatste 

meeuw zat inmiddels hopeloos vast en hield zijn bek 

open. Hetzelfde nylondraad was om de 

plantenbakken gedraaid en eindigde in zijn bek. Er 

zat een vishaak aan die in zijn wang stak. Met 

vereende krachten werd de meeuw vastgehouden. 

Door de weerhaakjes bleek het niet mogelijk de 

vishaak zonder beschadiging terug te trekken. 

Daarop besloten we de haak door zijn wang naar 

buiten te duwen. Nu kon deze met een draadtang 

doorgeknipt worden. De operatie slaagde met 

succes, zodat de meeuw bevrijd was van zijn akelige 

last.  

De vogel was door het gebeuren flink gestresst 

geraakt en volkomen rustig geworden. Onze 

kinderen konden zodoende nog even naar de 

prachtige oranje oogring en de rode punt aan de 

ondersnavel kijken. Hierna werd hij losgelaten. Na 

enkele onwennige passen vloog ook de laatste kleine 

mantelmeeuw weer probleemloos weg. Floortje was 

diep onder de indruk van het gebeuren, en merkte op 

'Pap wat een geluk dat die meeuw bij óns op het 

balkon ging zitten!'.... 
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We hebben nog wel even het nylondraad opgemeten. 

De meeuw had bijna acht meter snoer achter zich 

hangen voordat hij bij ons neerstreek! 

 

 

Aalscholvergedrag 
 

 

Tijdens de wekelijkse watervogeltelling zwom op 19 

maart jl. een adulte aalscholver rond in de vijver van 

Nieuw-Leeuwenhorst. Op het eerste gezicht niets 

bijzonders. Meestal duiken zwemmende vogels 

regelmatig onder op zoek naar voedsel. Dit 

exemplaar deed dit echter niet. Wel stopte hij 

regelmatig  en ging dan rechtop in het water 'staan'. 

Het leek een soort 'watertrappelen' waarbij de polsen 

enkele centimeters los van het lichaam werden 

gehouden. De vleugels bleven verder gesloten. De 

kop hing vaak naar beneden, maar soms draaide die 

langzaam rond. Na een halve tot een hele minuut 

zwom de vogel enkele meters waarna het tafereel 

zich herhaalde. Dit ging zo ruim twintig minuten 

door. Tijdens dit gebeuren was de aalscholver in het 

geheel niet alert en maakte zelfs een zeer relaxte 

indruk. De vogel leek te genieten van het prachtige 

voorjaarsweer. 

Het was eveneens mooi en windstil weer op 15 mei 

jl. tijdens het tellen van de zeetrek vanuit onze 

observatiehut. In de spiegelgladde zee zwommen 

tien-tallen aalscholvers. Zij keken rusteloos om zich 

heen en doken regelmatig onder op zoek naar 

voedsel.  

Eén  vogel, een onvolwassen exemplaar, bleef echter 

rustig rondzwemmen. Even later vertoonde die 

hetzelfde gedrag als de aalscholver in Nieuw-

Leeuwenhorst. Ook deze aalscholver dit gedrag lang 

vol. De overige vogels vervolgden hun fourageer-

gedrag ondertussen gewoon. 

Nooit eerder had ik dergelijk gedrag door 

aalscholvers waargenomen. In de boeken die ik tot 

mijn beschikking heb werd dit gedrag in het geheel 

niet beschreven. Dus heb ik dé aalscholver-kenner 

van Nederland, Mennobart van Eerden gebeld met 

de vraag of hij dit kon verklaren.  

Helaas kwam ook hem dit gedrag niet bekend voor. 

Wel suggereerde hij dat het misschien iets te maken 

kan hebben met voedselverwerking.  

Tot slot een tweetal vragen. Ten eerste heeft iemand 

een dergelijk gedrag wel eens waargenomen en ten 

tweede heeft iemand een suggestie wat de betekenis 

hiervan is ? 

Ik wacht met belangstelling uw reacties af. 

 

Hein Verkade 

tel. 071 3618865 



 23 

Aankomstdata zomergasten 2000 in Noordwijk en omgeving 
 

 
Soort  Eerste 

datum 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

           

Zomertaling 04-03-1973 13-03 20-03 15-03 14-03 10-03 12-03 31-03 31-03  28-03 

Boomvalk 22-03-1983 18-04 24-04 24-04 15-04 29-03 16-04 21-04 30-04  17-04 

Grutto 15-01-1995 14-02 21-02 22-02 15-01 17-02 08-02 14-02 07-03  16-02 

Visdief 26-03-1979 24-04 09-04 03-04 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04  01-04 

Zomertortel 06-04-1968 25-04 09-04 24-04 20-04 20-04 26-04 11-04 30-04  22-04 

Koekoek 04-04-1999 21-04 19-04 23-04 22-04 20-04 15-04 10-04 04-04  17-04 

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

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

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

Gele Kwikstaart 17-03-1977 19-04 30-03 09-04 09-04 06-04 08-04 30-03 03-04  01-04 

Boompieper 25-03-1999 18-04 04-04 06-04 08-04 06-04 06-04 05-04 25-03  26-03 

Tapuit 08-03-1988 10-04 20-03 27-03 18-03 18-03 19-03 29-03 28-03  25-03 

Roodborsttapuit o.w. 07-03 26-03 o.w. 15-03 15-03 01-03 07-03 12-03  18-02 

Paapje 14-03-1991 04-05 24-04 16-04 06-05 01-05 27-04 08-05 26-03  30-04 

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 11-04 13-04 16-04 05-04 23-03 13-04 11-04 02-04  08-04 

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

Nachtegaal 01-04-1985 21-04 08-04 06-04 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04  09-04 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 22-04 02-04 16-04 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04  06-04 

Bosrietzanger 01-05-1996 n.b. 20-05 24-04 13-05 01-05 16-05 30-04 14-05  09-05 

Kleine Karekiet 15-04-1979 25-04 04-05 30-04 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05  29-04 

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

Tuinfluiter 15-04-1958 n.b. 25-04 24-04 24-04 27-04 30-04 22-04 24-04  21-04 

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

Braamsluiper 27-03-1975 18-04 21-04 16-04 25-04 20-04 24-04 20-04 23-04  17-04 

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

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

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

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

n.b. : niet bekend  

 

Leden die het formulier hebben ingestuurd: 

Jan Jacobs 

Johan Goudzwaard  

Familie Wanders  

Koene Vegter 

Riet van der Meijs  

Annelies Marijnis  

Rien Sluijs  

Jelle van Dijk  

Hein Verkade 
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Veldwaarnemingen april t/m juni 2000 
 
Dodaars  3  7-4  in zee thv zeetrekhut  JR 

   1  14-5  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Geoorde Fuut  1  24-4  voor zeetrekhut  JJ 

Noordse Stormvogel  1  5-5  Duindamseslag over zee  JG 

   1  5-5  zeetrekhut over zee  JR  

   1  9-6  over zee  JvD 

   1  23-6  over strand zuid  JR 

Jan-van-gent  1  25-4  over zee  JR 

   2  6-5  over zee  JR 

   3  7-5  over zee  JR 

   6  13-5  over zee  JR 

   4  19-5  over zee  JvD 

Blauwe Reiger  14  6-5  over zee noord  JG 

   52  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   28  7-5  zeetrekhut over zee noord  HV 

Purperreiger  1  6-5  over zee  JR/HV 

   1  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   1  7-5  voor zeetrekhut over zee noord  JJ/JR/HV 

Lepelaar  1  24-4  Polder Hoogeweg thv Noordwijkerhoek  JR 

Zwarte Zwaan  2  5-5  op strand voor de zeetrekhut  JJ 

Knobbelzwaan  14  22-5  Binnenwatering Katwijk  HV 

Brandgans  100  8-4  over zee noord  JG 

Rotgans  8  19-5  over zee  JvD 

Zomertaling  2  6-5  over zee  JR 

   1  7-5  over zee  JR/HV 

Middelste Zaagbek  9  14-4  over zee  JR 

   7  21-4  over zee  JR 

   4  5-5  over zee  JR 

   3  6-5  over zee  JR 

   3  7-5  over zee  JR 

   3  10-5  over zee  JR 

Wespendief  1  19-6  boven Kraaierslaan  JB 

Bruine Kiekendief  3  3-4  over zee noord  JG 

   1  9-4  uit zee komend  HV 

   1  10-4  Polder Hoogeweg  JJ 

   1  14-4  over zee  JR 

   2  6-5  over zee  JR/HV 

   2  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   5  7-5  zeetrekhut over zee noord  JJ/JR/HV 

   2  13-5  over zee noord  JG/JR 

Blauwe Kiekendief  1  7-5  over zee noord  JG 

   1  13-5  over zee  JR  

Havik  1  9-4  vrouwtje in Bronsgeest  JvD 

Visarend  1  5-5  over Noordduinen noord  JG 

Smelleken  1  6-5  over zee  JR/HV 

   1  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   2  7-5  zeetrekhut over zee noord  JJ/HV 

   1  10-5  Duindamseslag uit zee  JG 

Patrijs  2 broedgevallen in de omgeving van de Kraaierslaan 

  

JB 

Kwartel  1  16-5  dit exemplaar werd in Polder Hoogeweg ontdekt door JG en 

werd verder waargenomen door JJ/JvD  

JG /JJ/JvD 
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Kluut  20  1-4  over zee noord  HV 

   6  7-4  over zee  JR 

   24  6-5  over zee  JR/HV 

Kluut  20  7-5  over zee  JR 

Kleine Plevier  6  11-6   2 ad + 4 pullen AWD Van Limburg Stirumvallei  JJ 

   4  12-6  twee paar AWD Van Limburg Stirumvallei  JvD 

Bontbekplevier  In de eerste 2 weken van mei werden er door JG en JR regelmatig Bontbekplevieren 

waargenomen met als hoogste aantallen 133 op  7-5 over zee noord door JG en 178 op 12-5 

over zee door JR en JvD 

Goudplevier  260  1-4  Polder Hoogeweg  JvD 

   150  10-4  bij vogeltoren Polder Hoogeweg  JJ 

Zilverplevier  68  5-5  over zee noord  HV 

   102  6-5  over zee noord  HV 

   136  7-5  over zee  JJ/HV 

   380  12-5  over zee  JvD/JR 

Kanoetstrandloper  in de eerste 2 weken werden er door JJ /JvD/JG en HV regelmatig Kanoeten waargenomen 

met als hoogste aantal 200 exemplaren op 12-5 door JR en JvD 

Drieteenstrandloper  113  7-5  over zee noord  JG 

   170  12-5  over zee noord  JG  

Kleine strandloper  3  5-5  over zee noord  JG 

   3  6-5  over zee  JR 

   3  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   11  7-5  zeetrekhut over zee noord  JJ 

Krombekstrandloper  2  12-5  over zee noord  JG 

   3  12-5  over zee  JR/JvD 

Rosse Grutto  25  1-5  over zee  JJ 

   24  7-5  over zee  JJ 

Regenwulp  4  7-4  over zee  JR 

   21  10-4  over zee  JR 

   2  20-4  Zwetterpolder Nw’hout  JR 

   8  24-4  over zee  JJ 

 In mei werden er in de eerste 2 weken bijna dagelijks Regenwulpen 

waargenomen met als hoogste aantallen 14 op 6-5 en 10 op 7-5 

JR 

Tureluur  97  6-5  over zee noord  JG 

   174  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   91  7-5  zeetrekhut over zee noord  HV 

Groenpootruiter  56  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   35  7-5  over zee  JR 

   25  10-5  over zee  JR 

Zwartkopmeeuw  2  25-4  over zee zuid  JG 

   2  4-5  over de zeereep zuid  JG 

   2  10-5  over zee noord  JG 

Dwergmeeuw  24  6-4  over zee  JvD 

   26  24-4  over zee  JJ  

 In de maand mei werden er in de eerste 2 weken door JJ en JR regelmatig Dwergmeeuwen 

waargenomen met als hoogste aantal 18 exemplaren op 6-5 door JR 

Visdief  35-

40 

paar 

 Kolonie op een braakliggend terreintje bij de veilig Rijnsburg JvD 

Noordse Stern  1  1-5  op strand  HV 

Dwergstern  14  5-5  over zee  JR/HV 

   45  6-5  Duindamseslag over zee noord  JG 

   38  6-5  over zee  JR/HV  

   162  7-5  zeetrekhut over zee  JJ/JR 

  78  7-5  Duindamseslag over zee noord  JG 
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 Dwergstern  10  10-5  over zee  JR 

   2  12-5  over zee  JR 

Zwarte Stern  in de eerste 2 weken van mei werden er door JJ/JG/JR en HV bijna dagelijks Zwarte Sterns 

waargenomen met als hoogste aantallen 430 op 7-5 bij de Duindamseslag over zee noord (van 

7.10 uur tot 9.40 uur) door JG en 459 op 7-5 bij de zeetrekhut (van 6.20 uur tot 9.00 uur) door 

JR 

Zomertortel  2  19-5  Noordduinen in de reep 3de opgang  JG 

Kuifleeuwerik  1  1-4  boulevard thv vuurtoren  JR 

Boomleeuwerik  5  15-4  AWD Paardenkerkhof/Sasbergen  RS 

Oeverzwaluw  6-5  6  over strand  JR 

Grote Gele Kwikstaart  !  8-5  over Noordduinen noord  JG 

Beflijster  10  16-4  AWD Wolfsveld  JJ 

Grote Lijster  2 broedgevallen rond huis Kraaierslaan 

  

JB 

   2  15-4  AWD Paardenkerhof/Sasbergen  RS 

   1  9-6  AWD over Oosterkanaal  JR 

Wielewaal  1  7-5  vrouwtje over Noordduinen noord  JG 

   2  13-5  AWD Vogelenveld  JJ 

Ringmus  broedgeval in nestkast in de Kraaierslaan JB 

Europese Kanarie  1  16/20-5  zingend in boomgaard Kraaierslaan  JB 

Goudvink  3  14-5  AWD Grote Vlak  JJ 

Appelvink  1  14-5  over Coepelduijnen naar zee  JG 

   1  9-6  AWD overvliegend Oosterkanaal  JR 

 

 

JB Joost Bouwmeester 

JJ Jan Jacobs 

JG Johan Goudzwaard 

JvD Jelle van Dijk 

JR Job de Ridder 

RS Rien Sluijs 

HV Hein Verkade 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
Beheerscommissie Natuurcentrum  
Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

Telefoon: 071-3610210 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum  
Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Excursies 
Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Jeugdnatuurclub 
Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum  
Ibolica Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

Telefoon: 071-4026271 

 

Ledenadministratie  
Jan Veefkind 

Breloftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 071-3612368 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(samen met KNNV-afd. Leiden 

Joop Kortselius 

Morsebellaan 88 

2343 BN Oegstgeest 

Telefoon: 071-5172966 

 

Paddenbescherming  
Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 7 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396  

 

Paddestoelenwerkgroep 
Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Plantenwerkgroep  
Ees Aarste 

Joh. Molegraafstraat 6 

2202-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3614268 

 

Redactie De Strandloper 
Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Veldwaarnemingen 
Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Vlinderwerkgroep 
A. Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

 

Vogelwerkgroep 
Jelle van Dijk 

l. Hellenberghof 32 

2202-XT Noordwijk 

Telefoon: 071-3610833 

 

Weidevogelbescherming 
Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2165-VH Lisserbroek 

 

 

Werkgroep bibliotheek 
Marian Bos 

Branding 46 

2201-WV Noordwijk 

Telefoon: 071-3618636 

 

 

Werkgroep tentoonstellingen  
Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 
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Herfstcursus IVN-Leiden 
 

 

Dit is een cursus die geïnteresseerde natuurliefhebbers in de gelegenheid  stelt om zich te bezig te 

houden met allerlei herfstverschijnselen. Zoals, vogeltrek, paddestoelen, vruchten en zaden,  

bladverkleuring, spinnen en overwinteringsvormen bij dieren. 

 

Deze cursus bestaat uit 5 (maandag)avonden en 4 excursies op zaterdag. 

 

Hieronder het programma en datums: 

 

1e avond        maandag 25 september 2000   Thema:  Bladval en bladverkleuring 

1e excursie     zaterdag  30 september 2000 

 

2e avond        maandag  9 oktober 2000     Thema: Paddestoelen 

2e excursie     zaterdag 14 oktober 2000 

 

3e avond        maandag 16 oktober 2000     Thema: Vogeltrek 

3e excursie     zaterdag  21 oktober 2000 

 

4e avond        maandag 30 oktober 2000     Thema: Bladval en bladverkleuring 

4e excursie     zaterdag    4 november 2000 

 

5e avond        maandag 6 november 2000     Thema: Spinnen en  

overwinteringsvormen bij dieren 

 

De avonden zijn in het Groene Delta college in Oegstgeest 

 

De kosten bedragen fl.  75,- 

 

Cursisten kunnen zich opgeven bij: 

 

Greteke Renaud  Telefoon 071 - 512 62 15 

b.g.g.    Henk Merts    Telefoon 071 - 531 44 06  e-mail:  

henkmerts@compuserve.com 

 

mailto:henkmerts@compuserve.com



