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Sperwer  op nest met jongen. 
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AGENDA zomer en herfst 2001 
 
Jeugdactiviteit 

Vleermuizenexcursie datum: zaterdag 16 juni 

 

Excursie Wieringen 

zaterdag 25 augustus 2001 

 

Waddenweekend Ameland 

vrijdagmiddag 31 augustus tot zondagavond 2 september 2001 

Zie voor opgave en prijzen elders in dit nummer van de Strandloper. 

 

Lezing over Torenvalken en uilen 

vrijdag 28 september 2001 

 

Lezing over Walvissen in de Noordzee 

vrijdag 26 oktober 2001 

 

Zie voor de uitgebreide agenda het groene inlegvel in deze Strandloper. 

 

 

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op 

vrijdagavond 30 maart 2001 
 

 
Aanwezig: circa 60 aanwezigen 

 

Opening 

 

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

Jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Jaarverslag van de Secretaris 

 

De voorzitter haalt enkele passages aan uit het 

jaarverslag van de Secretaris, zoals o.a. de 

vernielingen, die regelmatig worden geconstateerd 

bij de vogelobservatietoren in de polder Hogeweg en 

in de Zeetrekhut. Verder hebben we meegedaan aan 

een tweetal markten n.l. de Milieumarkt en de markt 

tijdens de Kerkendag. Beide evenementen trokken 

vanwege het slechte weer helaas weinig bezoekers. 

Grotere successen waren het Herfstnatuurspel voor 

de jeugd en het uitbrengen van de Natuurgids voor 

de Duin- en Bollenstreek. Een tweetal werkgroepen 

hebben zich de laatste tijd onderscheiden m.b.t. het 

aantal activiteiten n.l. de Mossenwerkgroep en de 

Paddenstoelenwerkgroep. Na de toelichting van de 

voorzitter wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het jaarverslag deelt Koene 

Vegter mee, dat door tussenkomst van de Vereniging 

en het Staatsbosbeheer een aanvaardbare locatie in 

het duin is gevonden voor de "Opera aan Zee", nl. 

het Pieter Florisdal.  

 

Financieel verslag en begroting 

 

De penningmeester, de heer J. Veefkind, geeft 

allereerst een korte toelichting op de financiële 

stukken, zoals die staan afgedrukt in de laatste 

Strandloper. Een belangrijke post is het onderhoud 

van het Natuurcentrum. Wil dit gebouw nog een 

poosje meegaan dan moet er wel het nodige worden 

geïnvesteerd. Vervolgens wordt aangekondigd, dat 

Koene Vegter over enige tijd Jan Veefkind als 

penningmeester zal opvolgen.  

Vervolgens heeft geen der aanwezigen op- of 

aanmerkingen op de financiële stukken. 

 

Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe 

Kascommissie 

 

De zittende Kascommissie heeft geen op- of 

aanmerkingen op de financiële stukken. Daarna 
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wordt de penningmeester gedechargeerd voor het 

gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar. 

Berend Ike neemt als lid van de Kascommissie 

afscheid. Wim Plaatzer wordt als nieuw lid 

benoemd. 

Bestuursverkiezing 

 

Dit jaar zijn aftredend Jelle van Dijk en Ineke van 

Dijk. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 

Zij worden met algemene stemmen herkozen.  

 

Mededelingen bestuur 

 

De voorzitter deelt mee, dat mede door de inzet van 

de Stichting Duinbehoud is bereikt, dat het zg. 

"Dutch Open" golftoernooi dit jaar voor het laatst op 

de Noordwijkse golfbanen zal worden 

georganiseerd. De afgelopen keer, dat het werd 

georganiseerd, ontlokte zeer veel kritiek. Zo waren 

door het vervoeren van bezoekers naar het toernooi 

wandel- en fietspaden  vernield en liep het 

duinterrein behoorlijk wat schade op.  

Verder waren de vereiste aanlegvergunningen niet 

aangevraagd.  

 

Het stukje duinterrein bij de Ruigenhoek tussen 

Noordwijkerhout en De Zilk is wederom in opspraak 

geraakt. Er worden daar villa's te koop aangeboden, 

terwijl ze daar in het geheel niet gebouwd mogen 

worden. Verder is men daar alvast begonnen met 

kappen, maar dit is door de Rechter stilgelegd. 

 

Verder heeft Hotel-Restaurant "De Witte Raaf" ter 

gelegenheid van de feestelijk heropening van deze 

horecaonderneming aan onze Vereniging een cheque 

aangeboden voor een totaal bedrag van f 5290,--. 

Het spreekt voor zich, dat het bestuur zeer is 

ingenomen met deze spontane geste. Het bedrag zal 

in eerste instantie worden besteed aan het opknappen 

van de voorzijde van het Natuurcentrum.  

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

De voorzitter kijkt nog even terug op de laatst 

gehouden vogelexcursie naar het gebied van de 

IJssel. Het weer was prima en alle deelnemers 

hebben genoten van de vele verschillende soorten 

vogels, die onderweg werden gezien. Deze locatie is 

zeker voor herhaling vatbaar. 

Hein Verkade vertelt in het kort zijn belevenissen 

rond een Stormmeeuw, die al ruim 15 jaar 

Noordwijk 's winters trouw bezoekt. In het voorjaar 

vertrekt hij weer naar Estland, zijn broedgebied, 

alwaar zijn aankomst ook trouw aan ons wordt 

doorgegeven. 

Aan de Endegeesterstraatweg te Oegstgeest is een 

witte Merel waargenomen. 

In de tuin van de voorzitter in het Duinpark te 

Noordwijk, is een Vuurgoudhaantje gezien. 

In de Zandsloot is een Marmereend waargenomen. 

In Katwijk zijn alweer de eerste Tapuiten en 

Boompiepers gezien. Verder heeft een der 

aanwezigen honderden Tjiftjaffen op de Maasvlakte 

waargenomen.  

Tot slot wordt gemeld dat er langs de Achterweg in 

Noordwijk Patrijzen zijn gezien.  

 

Bijdragen van eigen leden 

 

Allereerst laat Jelle van Dijk een aantal opnamen 

zien van planten, landschappen e.d. van zijn laatste 

reis naar Spanje. Daarna toont de heer Plaatzer een 

aantal leuke opnamen van zijn laatste reis naar 

Slowakije. Hein Verkade laat een aantal opnamen 

over vogels e.d. in de directe omgeving zien. Tot slot 

laat René van Rossum een selectie van zijn mooiste 

vogelopnamen zien, die algemene bewondering 

afdwingen. 

 

 

Sluiting 

 

Deze Jaarvergadering is tevens de laatste 

vergadering van dit seizoen. De voorzitter hoopt een 

ieder weer in het nieuwe seizoen terug te zien. 

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 

de Secretaris,            de Voorzitter,  
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Waddenexcursie 2001 

  

Zoals in de vorige Strandloper al aangekondigd, gaat de Waddenexcursie dit jaar naar Ameland. Misschien 

een mooie gelegenheid om velduilen te zien, naast al het andere moois van de Wadden. 

In het weekend van 31 augustus t/m 2 september logeren we in het huis 

van de familie Kienstra in Buren. We vertrekken vrijdag aan het eind 

van de middag, zondagavond zijn we weer thuis. Voor de zaterdag en 

de zondag worden fietsen gehuurd. 

Noteer het weekend in je agenda en geef je tijdig (liefst voor half juli) 

op via overmaking van F 125,- op gironummer 25.73.795 ten name van 

de penningmeester Vogelbescherming Noordwijk, onder vermelding 

van "Waddenexcursie 2001". 

Het belooft echt wad bijzonders te worden. 

  

George Hageman     tel. 3617510 

Pieter de Jong          tel. 3613532 
 

 

Wilde zwanen boven de IJssel

 

Koene Vegter 

Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk een aantal boeiende 

excursies.  

De meeste komen elk jaar wel weer terug: de 

Wadden, waterleidingduinen, ganzenexcursie 

richting Zeeland, maar sommige hebben een 

unieker karakter. Zo vond op zondag 25 februari 

2001 na ruim 5  jaar weer eens een tocht richting 

Gelderse IJssel plaats. Een twintigtal winterharde 

leden, dat zich niet had laten afschrikken door 

Krol's ijselijke weersvoorspellingen, stond reeds 

om half acht 's ochtends klaar voor vertrek bij het 

Jan Verwey Natuurcentrum.  

Voorzitter Jelle van Dijk reikte iedereen een 

keurige routebeschrijving met toeristische 

bijzonderheden, te aanschouwen vogelsoorten en 

een gemarkeerde Gelderse kaart uit en nestelde 

zich bekwaam aan de kop van de kleine autostoet. 

Ongetwijfeld speelde hierin mee dat bij de laatste, 

Zeeuwse excursie het deelnemersveld danig uit 

elkaar was geslagen, waar niet iedereen zich even 

happy bij bleek te voelen. Geenszins zo deze keer, 

want keurig achtervolgden wij elkaar langs de 

IJsselse uiterwaarden. Echter waar dit grillig pad 

werd verlaten en nog slechts vermeld stond: via 

Oost-Flevoland weer naar huis, raakte de equipe 

van Leo Schaap, waartoe ook schrijver dezes 

behoorde, het spoor bijster en belandde na een nipt 

bezoek aan Elburg ergens in de onderbuik van 

Lelystad hopeloos in de modder. Maar dan zijn we 

al aardig aan het eind van de excursie  en 

uiteindelijk zijn ook wij weer heelhuids thuis 

gekomen, dus terug naar het begin.  

Dat was een eerste stop bij Voorst bij een oude 

middeleeuwse kerk die op dit vroege tijdstip van 

een uur of negen nog slechts door tientallen 
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kauwen bezocht werd. Onze aandacht werd vooral 

getrokken door een aanpalend ooievaarsnest, reeds 

of waarschijnlijk nog bewoond door een tweetal 

ooievaars. Een enkeling vroeg zich af of na de kerk 

op deze carnavalszondag ook de kroeg bezocht zou 

worden, maar dat was voorlopig uiteraard niet aan 

de orde. Wel startte vanaf dit punt een langdurige 

dijkentocht met steeds korte stops onder zeer 

wisselende weersomstandigheden, waarbij  blauwe 

luchten en felle sneeuwjachten elkaar afwisselden. 

Aan vogels daarbij geen gebrek. Alle 

voorgeschotelde watervogels hebben wij ook 

gezien: wilde zwanen, kolganzen, pijlstaarten, 

tafeleenden, smienten, wintertalingen, zaagbekken, 

nonnetjes, brilduikers, om er enkele te noemen. De 

enige van het lijstje die wij misten was de kleine 

zwaan, maar dat kwam volgens kenner Kees 

Verwey omdat dit eigenlijk niet de goede biotoop 

was voor kleine zwanen, dus dat moeten voorzitter 

en secretaris nog maar eens uitpraten. Bijzondere 

waarnemingen waren er ook: de eerste groep 

grutto's vanuit het zuiden gearriveerd werd door 

Ton Swanen gespot, die zoals altijd wel meer 

speciale waarnemingen wist te doen. Op een 

ijslaagje werd een groepje waterpiepers 

gesignaleerd, waarvan het bijzondere is dat ze nu 

juist naar het noorden trekken. Soms kan ook een 

eenvoudige vogel tot een verhit debat leiden bij de 

clubleden. Zo werd in een struik bij een boerderij 

een clubje mussen waargenomen, volgens de een 

beslist ringmussen - kijk maar naar die bruine 

kopjes, volgens de ander gewone huismussen. In 

zulke gevallen hanteert voorzitter van Dijk dan zijn 

onverbiddelijk zwaard, deze keer ten gunste van de 

huismussen. Een grote groep meerkoeten leidde tot 

les in schattingen. De een dacht rond de 100, de 

ander meer richting 200, maar een nauwkeurige 

telling van Jelle bracht het getal op 280 met zijn 

kanttekening dat vogelschattingen altijd te laag 

zijn. Wel hele vreemde vogels kwamen wij langs  

de dijk tegen in de vorm van een 

ploegje klootschieters. Gelukkig 

konden ze ons mondeling de eerste 

beginselen van hun merkwaardige 

balspel uitleggen, maar wij gingen 

al gauw verder naar andere exoten, 

die wij in een naast de dijk gelegen 

vijvertje aantroffen: Indische gans, 

Roodhalsgans, Keizergans en 

Goudfazant. Hoewel Jelle van Dijk 

exoten meestal niet meetelt, liet hij 

deze fraaie combinatie toch niet 

aan zijn aandacht ontsnappen. 

Hoewel Jan Jacobs met zijn 

telescoop talloze knotwilgen 

afspeurde konden wij uiteindelijk 

toch geen steenuiltje noteren. Er 

moet iets te wensen overblijven.   

Al met al konden wij op deze 

fraaie dag waarop we ook nog een 

stop met snert maakten in een café 

te Walsum een zestigtal soorten noteren, waarbij ik 

als persoonlijk gegeven kan melden dat mijn totaal 

op de Nederlandse soortenlijst dankzij een 

bescheiden aanvulling precies op 200 kwam. U ziet 

ook de beginnende vogelaar vordert gestaag.  

Besluiten wil ik met een routinier, de vanouds 

bekende Jac. P. Thijsse die in het Verkade album 

Onze Groote Rivieren uit 1938 over dit gebied het 

volgende zegt:  

 

'De wijde wereld van de uiterwaarden langs den 

Gelderschen IJsel met zijn wielen en walen, 

kribben en dijken levert ons nog altijd een 

landschap dat ons boeit, niet alleen door groote 

schilderachtigheid, maar ook door een rijk leven 

van planten en dieren. En zoo is dan dit 

rivierenlandschap  voor menschelijk geluk, voor 

verrijking van geest en gemoed, voor het scheppen 

van innig welbehagen op zijn minst evenveel 

waard als de bosschen en de heide, de duinen en 

de plassen'. 

 

En na onze tocht kan ook een Noordwijker dit niet 

meer tegenspreken.  
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W. Andelaar, 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 

rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 

oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Het zal je maar gebeuren! Op je morgenwandeling langs 

het strand zie je in de verte iets groots en donkers op de 

grens van water en zee. Dichterbij 

gekomen blijkt het een dwergvinvis 

te zijn die aan lager wal is geraakt. 

Een niet alledaagse gebeurtenis op 

het Noordwijkse strand. We moeten 

terug naar 1942 voor een dergelijke 

stranding. Het dier dat in april j.l. 

werd gevonden bleek nog in leven te 

zijn,waarna een reddingsactie op 

gang kwam. Onder leiding van Kees 

Kooymans werd het dier tot twee 

maal toe met de redboot in zee 

gebracht. Echter, nog voor de 

redboot weer aan strand kwam lag 

de vinvis daar alweer. Uiteindelijk 

besloot men daarop het dier maar uit 

zijn/haar lijden te verlossen  

Om nog even terug te komen op de 

stranding van een dwergvinvis in 

1942, het strand was in dat oorlogsjaar afgesloten. Een 

groepje mensen dat ter hoogte van paal 79 bezig was 

met werkzaamheden in de zeereep ontdekte het dier. 

Een van hen was Johan Moerkerk, voor oudere 

vogelaars geen onbekende. Ondanks het verbod om het 

strand te betreden kon Johan het niet laten het dier van 

dichtbij te bekijken. Het bleek al dood te zijn, een deel 

van de kop te missen en behoorlijk te stinken. De walvis 

was waarschijnlijk in aanraking met een zeemijn 

gekomen. Desondanks werd het dier afgevoerd ten 

dienste van de voedselvoorziening. Eet smakelijk! 

Opmerkelijk was dat bij het ontleden bleek dat het een 

zwanger vrouwtje betrof met een foetus van 1.60 m. Het 

dier zelf was overigens 8.50 m lang, belangrijk groter 

dan de in april j.l. aangespoelde vinvis. 

Tot het midden van de vorige eeuw was het niet 

ongewoon een aangespoelde kleine walvisachtige op het 

strand te vinden. Gewoonlijk betrof dat een bruinvis of 

een dolfijn. Grotere walvissen echter kwamen ook voor 

die tijd niet zoveel in de Noordzee voor en verdaagden 

derhalve ook niet zoveel op het strand. Van de 

dwergvinvis is nog een derde stranding bekend uit 1923 

maar dan hebben we het wel gehad. Van de orka kennen 

we ook een aantal gevallen: Zo kwam er in 1945 een 

orka van circa 6 m aan op het strand. Als bijzonderheid 

werd daarbij vermeld dat het dier 4 x 12 tanden in de 

bek had. In 1936 liet een tweede orka het leven op het 

Noordwijkse strand en werd door Jan P. Strijbos op de 

foto gezet. Deze miste alle tanden uit de onderkaak. 

Waarschijnlijk liggen die nog steeds in een Noordwijkse 

keukenla. Van een derde orka uit 1909 is alleen bekend 

dat deze slechts vierenhalve meter lang was.  

Een dwergpotvis op het Noordwijkse strand haalde in 

1925 de landelijke pers. Dit dier vertoonde lidtekens 

van een vechtpartij. Op 1 november 1970 vond Willem 

van Duyn een griend op het strand. Een setje wervels 

van dit dier zijn in het Jan Verwey Natuurcentrum te 

zien. Voor het echt grotere werk moeten we terug tot 

1614 en 1629. In die jaren werd een potvis op het 

Noordwijkse strand gesmeten. In plaats van foto,s 

werden deze dieren in staal gegrift en als prent 

afgedrukt. Dergelijke strandingen betekenden in die tijd 

een volksvermaak. Bij het ontbreken van de Efteling 

was een stranding goed voor een dagje uit.  

Een kennis uit Heemstede maakt studie van alle 

strandingen in ons land en probeert verbanden te leggen 

met het weer en de stand van de maan. Zoals bij volle 

maan de wolven huilen, zou een bepaalde maanstand tot 

strandingen kunnen leiden. Of dat waar is? Ik weet het 

niet, maar een wandeling op het strand bij volle maan is 

toch leuk, met of zonder aangespoelde walvis.  
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OUD NIEUWS 
 

Kees Verweij 

 

Vogelnesten niet uithalen of verstoren, maar .....beschermen 

 

Het is niet de eerste keer, dat we in De Strandloper de bekende onderwijzer H. de Boer, onderwijzer aan de 

destijds bestaande School met den Bijbel ten tonele voeren. Zijn liefde voor en kennis van de natuur zijn bij vele 

Noordwijkers bekend. 

Zo schreef hij regelmatig in het vroegere weekblad "De Noordwijker". In de aflevering van 5 mei 1936 sprak hij 

een duidelijke waarschuwing uit in de richting van de jeugd, die zich zo nu en dan bezondigde aan het uithalen 

van vogelnesten. 

Bijzonder is ook de toon, waarop de jeugd werd vermaand, bovendien voorzien van een stichtelijke voetnoot.  

 

Uit de Natuur 
 
Vogelnesten niet uithalen of verstoren, 
maar.... beschermen. 
  Daaraan is grooter loon verbonden, 
schreven  we.  Zeker  nieuwsgierig, 
waarin dat bestaat. Niet in geld, maar in 
iets van veel grootere waarde. 
  Graag worden we zelf beschermd tegen 
overmacht en bruut geweld. Niet minder 
graag helpen we wat zwak is en 
hulpeloos. Dat doet niet alleen een 
padvinder of driehoeksmeisje, maar ook 
onze flinke, echte Hollandsche jongens en 
meisjes stellen daarin hun eer. Ze vinden 
het laf te vechten met kleine en zwakke 
soortgenooten: liever en als vanzelf 
nemen ze 't voor hen op. Ieder welgeaard 
kind en groot mensch gevoelt voor vogels 
en dieren in 't algemeen en ze vinden 't 
beneden zich, daaraan zich te vergrijpen.  
Ze voelen, dat ze zich daardoor verlagen 
en daarvoor passen ze. Een rustig ge-
weten is goud waard. 
  Ze weten, hoe vader en moeder hen 
verzorgen en omringen met hun liefde en 
steun, hen beschermen, waar gevaren 
dreigen. En bij even nadenken, gevoelen 
ze voor 't vogelpaar, dat zijn kunstig 
nestje bouwde onder ramen of dakgoot, in 
boom en struik en in het hooge, dorre 
gras onzer prachtige duinen. Ouderliefde 
weten ze op prijs te stellen, en zouden ze 
willen nabootsen. Bovendien hebben ze 
oog voor de natuur, voor de schoone 
schepping. 

En ze vreezen er voor, hun schendende 
hand daarnaar uit te strekken. 
  Als ze den leeuwerik zien opstijgen uit 
duin en wei, dan weten ze niet, wat meer 
te bewonderen, den klapwiekenden 
vleugelslag die hem aanstonds buiten 
hun gezichtskring brengt of het jubelend 
loflied,  dat  onafgebroken hemelwaarts 
klinkt. Ze zouden willen meezingen. 
Het is hun een genot te luisteren naar 
het vroolijk gezang en geroep van merel 
en lijster. 
   Het eerste geroep van den koekoek (dit 
jaar was 't te hooren op den 24en April) 
begroeten ze met blijdschap, omdat de 
mooie dagen komen, al stuit het hun ook 
tegen de borst, dat hij zijn eieren legt in 't 
nest van kwik-staart of andere kleine 
vogels en dezen de zorg voor zijn 
kinderen overlaat, wat den eigen jongen 
vaak het leven kost. In dezen willen ze op 
den koekoek niet lijken. Vraagt er uw 
onderwijzer eens na, of deze vogel toch 
nog nut doet. Dat kan je van wraak 
weerouden. 
  Gaat eens met vader en moeder 
luisteren naar den nachtegaal en geniet 
samen van zijn onbeschrijflijk schoon 
gezang. Ge zult er stil van worden en 
hoogstens fluisterend zeggen: wat mooi! 

 
Hoe groot zijn, Heer, Uw werken! 

Loon genoeg? d. B. 
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REIGERTROUW 
 
Hondentrouw kennen we en daarvan weet u hoe 

dierbaar het is. Maar reigertrouw? Ja, ook dat 

bestaat.  

Al jaren komt hij aan vliegen, 2 x daags, ’s 

ochtends om negen en ’s avonds om vijf uur. 

5 jaar geleden stond hij er opeens, een reiger, 

midden in de tuin. Ach vooruit, een stukje vis kon 

hij wel krijgen. De volgende dag stond hij er weer. 

En zo begon het, dag in dag uit.  

De vis vond ik al gauw niet zo’n  goed idee meer, 

omdat het zo verschrikkelijk stonk. En dus 

probeerde ik wat vlees uit. Geen enkel probleem, 

het verdween allemaal als sneeuw voor de zon. En 

zodoende sta ik al jaren  regelmatig bij de slager, 

die mij belangeloos van vleesrestanten voorziet. 

Krielaardappeltjes vindt hij ook niet te versmaden. 

Maar het lekkerste vindt de reiger muizen, die op 

het kippenvoer afkomen en de muizenval dan op 

hun weg vinden;  Na afloop van deze  ongetwijfeld 

bijzondere maaltijd gaat de reiger naar de sloot om 

zijn dorst te lessen. 

In de loop der jaren is hij steeds dichterbij 

gekomen. Eerst streek hij neer op het kippenhok, 

zodat hij vanuit de hoogte de situatie kon bekijken. 

Maar tegenwoordig staat hij gewoon op het terras, 

2 meter van mijn ontbijttafel. Als er geen raam 

tussen zat, zou hij zeker de chocolademuisjes van 

mijn boterham afpikken. Nee, voor niets en voor 

niemand bang, de hond loopt gewoon buiten, hij 

trekt zich er niets van aan. Andere reigers zijn 

natuurlijk niet gewenst, die moeten maar een 

andere baas zoeken.  

U zult zich afvragen hoe zit dat als ik me verslaap? 

Geen probleem, hij geeft mij een uurtje, daarna 

vindt hij het mooi geweest. En ’s avonds? Hij weet 

dat ik op donderdag wat later thuis kom van de 

golfborrel. Die gunt hij mij graag, op donderdag 

komt hij gewoon wat later. En wacht hij eventueel 

nog een uurtje maar niet langer. De zomer- en 

wintertijd, daar kan ik de klok op gelijkzetten, het 

kost hem precies een week om te wennen, geen 

dag langer. En als ik met vakantie ben? Ja u 

begrijpt, dat kan natuurlijk niet. Maar waarom zou 

ik ook, met zoveel liefde en trouw van de dieren 

om je heen ( dat zijn dan ook nog honden, kippen, 

duiven, vleermuizen en vele soorten vogels), waar 

is het beter toeven dan thuis!  

 

 

H. Kruyt 

Noordwijkerhout  
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Paddestoelenwerkgroep Noordwijk 
 

 
De werkgroep is nu al meer dan een jaar 

maandelijks de duinen en bossen rond Noordwijk 

aan het inventariseren op paddestoelen.  

Zo bezochten we de Coepelduynen, de 

Noorddduinen, het Leeuwenhorstbos en het St. 

Bavo terrein. Ieder terrein heeft eigenlijk zijn eigen 

kenmerkende paddestoelenflora. Iedere excursie 

levert altijd weer leuke en verrassende soorten op. 

Heel wat paddestoelenwerkgroepen in Zuid-

Holland zijn jaloers op de paddestoelenflora waar 

wij ons op mogen verheugen. 

Nu denkt iedereen natuurlijk dat paddestoelen 

alleen in de herfst groeien. Wij zijn er nu achter dat 

dit absoluut niet het geval is. Zelfs in januari 

tijdens een sneeuwperiode vonden we nog 

paddestoelen.  

 

Op zaterdag 5 mei 2001 inventariseerden we in het 

Leeuwenhorstbos. We begonnen bij een heerlijk 

zonnetje om 10 uur en we bekeken wat loofbos. 

Hier vonden we enkele prachtige korstjes op hout. 

Zoals het schitterende gewoon franjekelkje (een 

wit paddestoeltje met waterdruppels aan de 

buitenwand). Ook vonden we enkele 

wastandzwammen (wasachtige witte paddestoel 

met allemaal kleine knobbeltjes erop). Een 

prachtig gezicht door onze loep. Ook zagen we o.a. 

het bosnetje, ook al zo’n mooi wit korstje. Wat 

verderop vonden we enkele klokvormige 

paddestoelen op hout. Ze hadden een lang dun 

steeltje en ze roken naar chloor. Dit bleek voor ons 

een nieuwe soort te zijn, want het was de 

voorjaarsmycena. Toen we het grasveld wilden 

oversteken vonden we hier een paddestoeltje met 

een hele lange steel en met bruine plaatjes. Dit 

bleek de spitse vlekplaat te zijn. Deze paddestoel 

behoort tot een groep paddestoelen die in 

weilanden en grasvelden groeien (vaak op mest). 

We liepen nu met sneltreinvaart richting het grote 

meer, onderweg nog een judasoor van de grond 

rapend (deze hoort dus eigenlijk aan een tak te 

groeien). Toen we vlak bij het meer een bosje 

indoken wisten we niet wat we zagen. Overal 

zagen we de slanke voorjaarssatijnzwam. Dit is een 

zeldzame bruinige paddestoel met roze plaatjes, 

die onder iep groeit. We moesten echt oppassen 

waar we onze voeten neerzetten. In dit zelfde bosje 

vonden we een prachtig exemplaar van de 

zadelzwam en een nog mooiere 

voorjaarshoutzwam (een op een tol gelijkende 

paddestoel, glad van boven en met hele fijne 

gaatjes van onderen). Als laatste haalden we hier 

ook nog een stevig wit paddestoeltje uit met een 

sterke geur naar meel. Dit bleek de 

voorjaarspronkridder te zijn. 

 

Na al dit moois stapten we toch nog maar even het 

hek over om het gras rond het meer te bekijken op 

paddestoelen. Onder een els vlak bij het meer 

stonden in alle stadia de fijnschubbige 

elzezompzwam. Een vrij klein donkerbruin 

paddestoeltje die altijd bij els groeit. Ook deze 

soort was nieuw voor ons. Toen we het grasveld 

verder afzochten vonden we een werkelijk 

schitterend gekleurd paddestoeltje tussen het gras. 

Dit was het plooirokje, een klein inktzwammetje, 

met zwarte plaatjes en duidelijk gestreepte hoed.  

We bleven steeds paddestoelen vinden, zoals de 

okere breeksteel, de grasbreeksteel en nog een 

andere soort satijnzwam. Vol enthousiasme en 

vreugde gingen we toen op huis aan met al die 

leuke vondsten nog in ons achterhoofd.  

Dus u ziet het, ook buiten de herfst valt er veel 

leuks te ontdekken op paddestoelengebied. 

 

Onze werkgroep loopt maandelijks volgens het 

bijstaand schema in een van de gebieden rond 

Noordwijk. De dinsdag daarop proberen we de 

paddestoelen die we niet kennen op naam te 

brengen.  
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Als u het leuk vindt om af en toe op zaterdag mee 

te lopen en zo iets meer te weten te komen over 

paddestoelen, maar de determineeravonden 

eigenlijk niet ziet zitten, bent u ook van harte 

welkom. Met meer ogen vinden we ook meer leuke 

en verrassende paddestoelen. Kom dus gerust, ook 

als u niets over paddestoelen weet. Wij vinden het 

leuk om ons enthousiasme over paddestoelen met u 

te delen en u wegwijs te maken in de wereld van 

de paddestoelen.  

Het is wel belangrijk dat als u nog nooit contact 

met de paddestoelenwerkgroep heeft gehad u eerst 

even belt naar een van de onderstaande mensen. 

 

Hierna volgt verder nog ons excursie- en 

determinatieprogramma voor dit jaar.  

Hopelijk tot ziens en groetjes van de 

paddestoelenwerkgroep, 

 

Lutgarde Roelandt  (071-3610396) 

Edwin Maassen  (06- 50261934) 

Programma PWN 2001 
 

09 juni Bavoterrein, hoofdingang nemen 

en parkeren op het terrein 

 

12 juni    Jan Verweij Natuurcentrum 

 

07 juli Leeuwenhorst, parkeren op het 

grote terrein (links van de weg) 

 

10 juli  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

11 augustus   Van den Berghstichting, 

 parkeren bij de trap 

 

14 augustus Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08  september Coepelduynen, parkeren bij de 

trap 

 

11 september Jan Verweij Natuurcentrum 

 

06 oktober Leeuwenhorst, parkeren op het 

kleine terrein (rechts van de weg) 

 

09 oktober Jan Verweij Natuurcentrum 

 

10 november Van den Berghstichting, parkeren 

bij de trap 

 

13 november Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 december Coepelduynen, parkeren bij de 

trap 

 

11 december Jan Verweij Natuurcentrum 

 

Alle excursies beginnen om 10.00 uur en de 

determinatieavonden om 20.00 uur.  

Parkeren bij de trap betekend: op de Beeklaan bij 

het tuincentrum het Jan van Gent inrijden, 

vervolgens het Laantje in en bij de splitsing rechts 

aanhouden en bij een kleine manege de fiets 

neerzetten.  

NB: Links of rechts van de weg is vanuit 

Noordwijk komend.
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Vlinderwerkgroep 
 

 

 

Naar aanleiding van een verzoek van de 

Vlinderstichting om nadere informatie te geven 

over het vlinderbestand in ons duingebied, werd in 

1995 een vlinderwerkgroep opgericht. 

 

Sindsdien telt deze groep vlinders in de 

kilometerhokken tussen de Katwijkse Uitwatering 

en de Langevelderslag. Het tellen gebeurt driemaal 

per jaar, n.l. in mei, juli en augustus, maar ook wel 

in het voor- en naseizoen. De gegevens worden 

naar de Vlinderstichting gestuurd en tevens in ons 

eigen archief bewaard. 

 

Na 6 jaar tellen zijn wij al een stuk verder 

gekomen en weten wij wel ongeveer welke 

vlinders hier voorkomen. Zo komen o.a. geaderde 

witjes, Icarusblauwtjes, kleine parelmoervlinders, 

bruine zandoogjes, hooibeestjes en zwart-

sprietdikkopjes meestal veelvuldig voor. 

Het oranjetipje, de bruine eikenpage, het bruin 

blauwtje, het landkaartje, de duinparelmoervlinder 

en het oranje zandoogje worden maar weinig 

gezien. 

 

Ook zijn er trekvlinders, bijvoorbeeld de 

distelvlinder, die het ene jaar onze duinen in grote 

aantallen bezoekt en het andere jaar praktisch 

wegblijft. 

De Sint Jacobsvlinder is van de dagactieve 

nachtvlinders de meest geziene soort. 

 

Natuurlijk verschillen de vlinderaantallen ook per 

jaar voornamelijk door weersomstandigheden. 

 

De tot nu toe verzamelde gegevens  zullen door de 

Vlinderstichting gebruikt worden voor de 

binnenkort uit te geven Dagvlinder-atlas. 

 

Toch blijft onze werkgroep de ontwikkeling van de 

vlinderpopulaties in ons hele gebied (dus ook de 

akker- en poldergebieden) volgen. Ook 

nachtvlinders en libellen hebben daarbij onze 

aandacht. 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als de leden 

van onze vereniging vlinder- en 

libellenwaarnemingen aan ons willen doorgeven. 

Zo kunnen wij ons archief op peil houden en 

misschien nog uitbreiden met nieuwe soorten.  Bij 

voorbaat dank! 

 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341 JJ Oegstgeest 

tel. 071-5174060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Slootjesexcursie van de Jeugdgroep op 12 mei jl.      
                           
Kees Verweij 

 

Zaterdagmorgen 10.00 uur aan de Varkensboslaan 

achter het landgoed Offem te Noordwijk. 

Het was prachtig weer en in de verte kwamen zo'n 

15 kinderen met hun ouders en begeleiders aan om 

in de sloot te gaan vissen. Het ging hierbij niet om 

vissen met de hengel maar met een netje. 

Aan de oppervlakte van de sloot is meestal 

nauwelijks iets te merken, maar zodra je een netje 



 14 

voorzichtig door de sloot haalt en de inhoud rustig in 

een bak met water doet dan zie je dat het krioelt van 

het leven. 

Kikkervisjes voerden de boventoon, hetgeen niet 

verwonderlijk was, want overal sprongen volwassen 

Groene kikkers rond of lagen tussen het riet te 

zonnen. 

Er zaten ook hele kleine beestjes bij, zoals de Rode 

watermijt, de Duikerwants en de Rugzwemmer. 

Soms ving men ook grotere, die sprieten of 

uitsteeksels hadden. Dit bleken larven van libellen te 

zijn, die, als ze zich gaan verpoppen, langzaam uit 

het water kruipen. Is de pop eenmaal uitgekomen 

dan gaat er een prachtige libel de lucht in. 

Het was weer een complete dierentuin met slakken 

als de Posthorenslak, de Moeraspoelslak en de 

Schijfhoren, Stekelbaarsjes,Bloedzuigers, Platte 

waterwants enz. enz. Bij het ophalen kwamen er 

steeds weer nieuwe verrassingen tevoorschijn. 

Al met al was men bijna twee uur bezig, waarna alle 

beestjes weer voorzichtig in het water werden 

teruggezet. Met behulp van een loupe kon men heel 

mooi zien, hoe al deze dieren er uit zien en hoe zij 

zich in het water voortbewegen. 

Kortom: voor alle deelnemers een leuke en leerzame 

ervaring. 

 

 

 

Korte terugblik op ons verblijf in het gebied van de 

Mecklenburgischen Seenplatte in het voormalige Oost-

Duitsland 
 
 Eind april hebben we voor de tweede maal een 

bezoek gebracht aan het prachtige merengebied in 

Mecklenburg-Vorpommeren, ongeveer een 100 km. 

ten noordwesten van Berlijn gelegen. Temidden van 

dit merengebied ligt het Müritz Nationalpark, een 

uitgebreid bosgebied, afgewisseld door grote en 

kleine meren, broekbossen, akkerland, weiden en 

moerassen. 

Dit gebied dankt zijn bekendheid vooral aan zijn 

vele broedende Zeearenden en Visarenden, terwijl 

ook andere roofvogels als de Rode en Zwarte 

Wouw, de Buizerd, de Bruine Kiekendief en zelfs de 

Schreeuwarend daar of in de omgeving te zien zijn. 

Onze camping ligt aan de Müritz See nabij het 

plaatsje Boek, een prima uitvalbasis voor dit gebied. 

Vlak tegenover de ingang van de camping liggen 

twee kijkhutten, die uitkijken op een uitgebreid 

visvijvercomplex. Regelmatig komen hier enkele 

Zeearenden en Visarenden vissen en we konden ze 
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ook prachtig van nabij bekijken. Ook Zwarte en 

Rode Wouwen en Kiekendieven kwamen hier ook 

geregeld hun kostje verschalken. Naast roofvogels 

zijn daar nog verschillende soorten eenden te zien als 

bijvoorbeeld de Krak- en de Krooneend en op 

gezette tijden vloog er een IJsvogel heen en weer. 

De eerste twee dagen verkeerden we in het 

gezelschap van Jelle en Coby van Dijk en we zijn 

ook deze dagen gezamenlijk opgetrokken. De eerste 

dag reden we ten westen van de Müritzsee en 

passeerden verschillende hoogspanningsmasten, 

waarop Visarenden broedden. Opvallend is dat deze 

vogels steeds meer belangstelling krijgen voor deze 

masten in plaats van hoge bomen, waar ze vroeger 

bij voorkeur broedden. Ze worden hierbij wel 

geholpen, want bovenop de masten zijn op 

verschillende plaatsen korfjes aangebracht, waarop 

zij hun nest kunnen maken. Het gaat hier goed met 

de Visarend, want dank allerlei beschermende 

maatregelen is het aantal broedparen inmiddels 

uitgebreid tot ruim 50. 

Verder vielen verschillende kleine groepen 

Kraanvogels op, die of op het land zaten of in 

groepen met hun welluidend getrompetter 

langsvlogen. De meeste zijn op doortrek, maar een 

aantal van hen broedt ook in dit nationale park. Een 

leuke afwisseling was een grote vijver rond de zg. 

waterburcht te Ulrichtshusen, een indrukwekkende 

burcht uit het einde van de 16e eeuw. In deze vijver 

troffen we een paartje Roodhalsfuten aan, terwijl 

verderop Brilduikers aan het baltsen waren. Even 

verderop passeerden we een ven, waaruit behoorlijk 

wat lawaai klonk. Dit geluid bleek afkomstig te zijn 

van enkele honderden Rode Vuurbuikpadden, die zo 

nu en dan hun prachtige oranjerood gekleurde buik 

lieten zien. Langs de oever sprongen tal van 

gifgroene boomkikkers voor ons uit. Midden in deze 

ven zwom een paartje Zomertaling en liet vervolgens 

een Dodaars zijn schrille geluid horen. Rond dit 

vennetje stond struikgewas, waarin onder andere een 

Paapje, een Geelgors en enkele Kneuen te zien 

waren. In de verte klonk nog het geluid van een 

Braamsluiper. 

De tweede dag trokken we weer in deze richting, 

maar nu was onze aandacht gespitst op een bos, 

waarin een Schreeuwarend zou broeden. We 

moesten even wachten, maar tegen 11.00 uur 's 

morgens werd ons geduld beloond en steeg de 

Schreeuwarend hoog boven het bos uit. Een prachtig 

gezicht! 

Naast vogels ging onze aandacht ook uit naar de 

mooie ondergroei in de bossen, die we 

voorbijkwamen. Uitbundig bloeide overal de Witte 

Bosanemoon, hier en daar afgewisseld door Gele 

Anemonen, Lieve Vrouwe Bedstro en de tere Witte 

Klaverzuring. Verschillende soorten blauw 

gekleurde viooltjes en Longenkruid gaven hierbij 

een kleurrijke afwisseling, temidden van de talrijke 

sleutelbloemen. De soms majestueuze bomen 

begonnen net allemaal uit te lopen en de invallende 

zonnestralen boden mooie kleurschakeringen. 

Het aardige van dit gebied is, dat men telkens weer 

voor verrassingen komt. Zo kwamen we in het 

kleine dorpje Ankershagen een klein museum tegen 

ter nagedachtenis aan Hermann Schliemann, de 

ontdekker van Troje. Zelfs het houten paard van 

Troje was hier nagebouwd. Het museum is gevestigd 

naast de pastorie, waar hij in de 19e eeuw werd 

geboren. 

 

 
 

We kwamen ook nog een prachtig park tegen in het 

centrum van Neustrelitz, dat bezaaid was met allerlei 

kleurige stinzenplanten, een verzameling waarbij je 

hier in Nederland je vingers zou aflikken. 

Op de derde dag van ons verblijf gingen Jelle en 

Coby van Dijk verder naar Rügen. Wij bleven in dit 

gebied en besloten dit gebied per fiets door te steken. 

In de tijd van de DDR was dit gebied gedeeltelijk 

militair oefenterrein voor de Russen. De betonnen 
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stroken, die toen bestemd waren voor tanks en ge-

vechtsvoertuigen, waren nu omgevormd tot 

fietspaden. Vanaf de camping reden we eerst een 

stukje naar het kleine plaatsje Boek, waar o.a. een 

natuurhistorisch centrum is gevestigd. Hier kun je 

o.a. allerlei materiaal over het natuurgebied kopen. 

Langs de weg naar Boek zagen wij twee 

Rouwmantels, een bij ons zeer zeldzame 

vlindersoort. Hij is duidelijk te herkennen aan zijn 

zeer donkere uiterlijk, afgezet met een witte rand.  

We reden rond het uitgebreide visvijvercomplex, 

waar we vanaf verschillende uitkijkpunten dit gebied 

goed konden overzien. Er zaten o.a. veel Grauwe 

Ganzen, die al jongen bij zich hadden. Een grote 

verrassing was een vissende Zeearend, die op een 

gegeven moment een grote Karper uit het water 

haalde. Dit was voor vier andere Zeearenden het sein 

om tussenbeide te komen in de hoop deze prooi te 

kunnen afpakken. Er ontstond een kortstondig 

gevecht tussen 5 Zeearenden. Uiteindelijk behield 

toch die Zeearend zijn prooi, die hem rechtmatig in 

het water had gevangen. Het fietspad werd helaas 

steeds slechter en veranderde op sommige plekken in 

een mul zandpad. Dan was het zover, dat we naast 

ons fiets moesten gaan lopen. 

Spectaculaire vogels leverde dit uitstapje weinig 

meer op. Bovendien moesten door de slechte 

gesteldheid van dit tracé onze ogen voortdurend op 

de grond houden, zodat wij niet altijd even 

geconcentreerd konden kijken. 

De volgende dag gingen we meer naar het noorden 

via het dorpje Boek. Vanaf Boek begint het fietspad, 

dat in het begin vrij dicht langs het Müritzmeer 

loopt. Van daaruit had je zicht op een vochtig 

bosgebied, dat bijzonder rijk was aan Dotterbloe-

men. Voor ons dwarrelden verschillende 

Landkaartjes, vlinders, die in het voorjaar er bijna 

roodoranje uitzien. De tweede generatie, die bij ons 

het meest te zien is, is bijna geheel zwart gekleurd 

met fijne witte en oranje streepjes. Na enige tijd 

wijkt het pad van de waterkant af en loopt door een 

zeer nat, moerassig gebied, waar allerlei dode bomen 

in stonden. Uit informatieborden bleek, dat men 

eigenlijk in het verleden teveel water had onttrokken 

en dat men nu weer het gebied laat "vernatten". 

Langs het pad kwamen we twee mooie hoge 

vogelobservatietorens tegen. Helaas boden ze op dat 

moment weinig nieuws. Wel zagen we op korte 

afstand nog een Rode Wouw in een boom zitten. 

Ons eerste doel was een kleine nederzetting in het 

bos, "Schwarzenhof" genaamd. Daar zagen we al 

een Visarendnest op een hoogspanningsmast. Even 

verderop, vlak bij het dorpje Federow, zagen we nog 

een Visarend op een mast zitten en het viel daarbij 

op, dat er een camera een stukje boven het nest was 

geplaatst. Bij het bezoekerscentrum te Federow werd 

duidelijk, wat deze camera inhield. Op de bovenste 

etage kon men tegen een bescheiden vergoeding op 

een monitor heel mooi de verrichtingen van de 

Visarend volgen, zonder dat hij maar enige notie had 

van het feit, dat hij voortdurend werd bespied. 

Hierna togen we via een andere weg door het bos 

naar onze camping. 's Avonds liepen we nog een 

rondje rond de camping, waarbij we werden verrast 

door een koppeltje blaffende Reeën en blatende 

Watersnippen. 

Ook de oude beukenbossen rond Serrahn stonden op 

ons programma. Voordat wij deze bossen passeerden 

namen wij eerst even een kijkje bij een boomnest 

van een Visarend, vlak bij het dorpje Klein-Treptow. 

Wij ontmoetten hier o.a. Fluiters, Kuifmezen en 

Zwarte mezen. De bossen waren prachtig, zeker toen 

het zonlicht de net uitlopende beukenbomen het bos 

als het ware "in vlam zette". Grappig was nog een 

Ringslang, 

die onder een 

blaadje op 

het pad lag 

uit te rusten. 

Nadat ik 

even een dia 

had 

genomen, 

ging hij er 

pijlsnel 

vandoor. 

Op de laatste 

dag gingen 

we 's 

morgens 

eerst een 

stukje door 

de bossen, 

die rond de 

camping 

liggen. We 

hoopten daar 

langs 

kanaaltjes IJsvogels te zien, maar dit lukte niet. Ook 

de Roerdompen, die in vrij grote getale rond de 

camping onafgebroken hun "gehoemp" lieten horen, 

lieten zich niet uit hun schuilplaatsen lokken. Wel 

zagen of hoorden wij een Draaihals. De Wielewaal 

was zojuist weer teruggekeerd en zijn jodelende roep 

klonk door het gehele bos. Zelfs op de camping was 

ik eens een keer gewekt door een Wielewaal, die 's 

morgens vroeg vlak boven de caravan zat te zingen.  

"s Middags gingen we op aanraden van enkele 

andere Nederlandse gasten op de camping naar het 

bos van Ivenack, dat bekend staat om zijn 

verschillende meters dikke Eiken, die soms een 

leeftijd hebben van meer dan 1000 jaar. Tegen het 
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bos aan ligt een groot meer 

met een eilandje in het 

midden. Op dit eilandje 

broedt een Zeearend, die 

zich heel mooi liet zien, 

toen hij even zat te rusten in 

een boom. Dit landgoed is 

verder vermaard om zijn 

prachtige stinzenflora. 

Holwortel en de Gele 

Bosanemoon bedekten hele 

stukken langs het pad. Even 

verderop 

stond zelfs overvloedig Goudveil tussen de berm en 

de sloot. 

In het nabij gelegen plaatsje Reuterstad-Stavenhage 

hadden wij nog even gelegenheid een bezoek te 

brengen aan het museum van de vermaarde Duitse 

schrijver Fritz Reuter, die hier geboren is. 

Zo kwamen wij langzamerhand aan het einde van 

ons verblijf in het Müritz Nationalpark, maar we 

kunnen terugzien op een geslaagde vakantie met vele 

leuke waarnemingen. We gaan er nog eens zeker een 

keer terug. 

 

Kees Verweij en Dineke Kistemaker. 

 
 

 

 

 

 

Vogelnieuws   
reacties van onze leden 

 

 
Sinds ruim een jaar verblijft er in onze tuin en in de 

directe omgeving een mannetje Japanse Nachtegaal. 

Dank zij foto's van onze Engelse buren konden wij 

zien, dat het diertje niet geringd is. Niettemin ligt het 

voor de hand, dat deze vogel ergens ontsnapt is, 

want de Japanse Nachtegaal is een vrij populaire 

volièrevogel, maar helemaal zeker weten doe je dit 

niet. 

Zijn naam verraadt zijn oorspronkelijke herkomst. In 

elk geval heb ik hierbij deze waarneming gemeld. 

Als u in de buurt bent kunt u gerust deze mooie 

vogel bekijken.  

Ongeveer vier jaar geleden troffen wij onder het 

raam van onze zitkamer een grote, aan de buik en 

rug gestreepte vogel met een lange snavel aan. Hij 

was morsdood en had wat bloed aan de snavelbasis. 

Het dier werd door Jelle van Dijk direct als een 

Houtsnip geïdentificeerd. Waarschijnlijk had hij zich 

tegen het raam te pletter gevlogen. In dezelfde 

winterperiode, maar dan enkele maanden later zagen 

wij in onze achtertuin wel zes van deze vogels 

tegelijk, die bij nadering van de grond opvlogen. Een 

prachtig gezicht! 

Nog een leuke herinnering: In april 1970 hebben 

mijn vrouw en ik op verzoek van het World Wildlife 

Fund Nederland meegedaan aan de bewaking van 

nesten en eieren van de Zeearend in het plaatsje 

Gottesgabe bij Kiel in Duitsland.  

Deze bewaking was vooral gericht op voorkomen 

van het roven van de eieren, die nu eenmaal helaas 

zeer gewild zijn. In West-Duitsland waren er destijds 

maar 4 paar over, terwijl er in Oost-Duitsland nog 

enkele honderden paren waren. Dit gegeven werd 

door de toenmalige Oost-Duitse regering politiek 

aangegrepen met de mededeling, dat het met het 

milieu in het westen toch niet zo bijster goed gesteld 

was. 

Het is al weer een tijdje geleden, dat o.a. Noordwijk 

werd opgeschrikt door de aanwezigheid van een 

heuse Lammergier.  

Na enkele naspeuringen bleek het om een exemplaar 

te gaan, die de voormalige directeur van het 

dierenpark Wassenaar, de heer Louwman, in het 

kader van een reintroductieprogramma had gefokt en 

in de Franse Alpen had laten uitzetten. Ik ken zelf de 

heer Louwman en mocht u meer willen weten over 

wat hij fokt en introduceert dan kan ik u met de heer 

Louwman in contact brengen.  

 

A.J.M. Schipperijn, 

Leeuwenhorstlaan 4, 

2203 BK Noordwijk,
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IVN AFD. LEIDEN VERENIGING VOOR  NATUUR- EN MI-

LIEUEDUCATIE 
 

 
ACTIVITEITEN   ROOSTER JUNI   JULI   AUGUSTUS   2001 
 
JUNI 
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 tot 16.00 uur, elke woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. Tentoonstelling   
  “Meeuwen”. 
# Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Iedere zondag van 15.00 tot 17.00 uur tentoonstelling:“Waterdiertjes” Organisatie: MEC i.s.m. IVN 
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark   Cronesteyn.  Open elke zondag van 14.00 tot 16.00  
   uur. 
   Tentoonstelling: “Bijen” (t/m 17 juni), “Egels” (vanaf 24  juni). Toegang gratis. 
 
Wandelingen: 
zondag     3 15.00 uur MEC, Heemtuin Leiderdorp: Heemtuinexcursie en een Kikker- en Egelpad. 

Organisatie: MEC i.s.m. IVN 
zondag     3 14.00 uur Landgoed Huys te Warmont. 

Start: Ingang Herenweg 139, Warmond.  
Parkeren aan de Beatrixlaan. 

zondag   10 15.00 uur MEC, Leiderdorp:  
Natuurbelevingsexcursie. 

zondag   10 11.00 uur Begraafplaats Groenesteeg. 
Wandeling over de begraafplaats. 
Start: bij de ingang van de begraafplaats aan het eind van de Groenesteeg 126a. 

zondag   24 14.00 uur bezoekerscentrum het Reigersbos in polderpark Cronesteyn: 
Excursie Libellen en vlinders. 

zondag   24 14.00 uur Heempark Leiden:  
Wandeling door het Heempark. 
Thema: “Planten en hun belagers”. 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

JULI 

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 tot 16.00 uur, elke woensdag  van 13.00 tot 16.30 uur.  Tentoonstelling: 
“Meeuwen”. 
# Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij  
   de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Iedere zondag van 15.00 tot 17.00 uur tentoonstelling:  “Waterdiertjes” 
 LET OP: het MEC is gedurende de zomervakantie gesloten. Eind augustus is het MEC weer open! 
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark   
   Cronesteyn. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 
   Tentoonstelling: “Egels”. Toegang gratis. 
 
Wandelingen: 
zondag        1 15.00 uur MEC, Heemtuin Leiderdorp: Heemtuinexcursie en een Kikker- en Egelpad. 
woensdag   4 19.30 uur Zomeravondwandeling in de duinen van Berkheide. 

Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk.  
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zondag        8 14.00 uur bezoekerscentrum het Reigersbos in polderpark Cronesteyn: 
Waterdiertjes, een practicum met excursie. 

woensdag  18 19.30 uur Zomeravondwandeling in de duinen van Berkheide. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk. 

zondag      29 14.00 uur Heempark Leiden:  
Wandeling door het Heempark. 
Thema: “Zomer in het Heempark”. 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 
AUGUSTUS 
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 tot 16.00 uur, elke woensdag  van 13.00 tot 16.30 uur. Tentoonstelling: 
“Meeuwen”. 
# Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp bij de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Open vanaf eind  augustus elke zondag van 15.00 tot 17.00 uur.  
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark   
   Cronesteyn. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 
   Tentoonstelling: “Egels”. Toegang gratis.  
    
Wandelingen: 
woensdag   1 19.30 uur Zomeravondwandeling in de duinen van Berkheide. 

Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk. 
woensdag 15 19.30 uur Zomeravondwandeling in de duinen van Berkheide. 

Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk. 
zondag     26 14.00 uur Heempark Leiden:  

Wandeling door het Heempark. 
Thema: “Bijen en drachtplanten”. 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 
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. Kosten 1 
gulden per keer. 
 
woensdag 27 juni: Strand Katwijk: 
Als afsluiting van dit jaar willen we met zijn allen naar het strand gaan. Schelpen bekijken en misschien ook 
garnalen vangen. We verzamelen om half 3 in Katwijk bij de vuurtoren en willen anderhalf uur op het strand 
rondkijken. Heb je geen vervoer geef je dan op tijd op, dan proberen we iets te regelen. 
 
Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten: 
Els Witte, tel. 071 -  5213620 of 
Cobie van Rijn, tel. 071 5221111. 

 
 
IVN JEUGDNATUURCLUB 
(voor jongeren van 9 - 14 jaar) 
 
De IVN jeugdnatuurclub wordt een keer per maand op een zondag gehouden van 14.00 tot 15.30 uur, voor 
kinderen van 9 tot 14 jaar. 
Alle activiteiten van de club starten in het bezoekerscentrum het Reigersbos in polderpark Cronesteyn en 
beginnen om 14.00 uur. 
 
zondag 15 juli: Slootje vissen met een schepnet. 
 
Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten: 
Simon Voorn, tel. 071 - 5144211. 
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Veldwaarnemingen Januari Februari en Maart 2001 
 

Parelduiker  1  25-02  in zee thv zeetrekhut later zuid  AS 

Roodkeelduiker  6  14-01  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  10-02  over zee zuid  HV 

   1  17-02  over zee noord  JJ 

   1  17-03  over zee noord (08.00 - 10.00)  AS 

duiker  93  25-01  over zee in 1 uur  JD  

Kuifduiker  3  25-02  in zee thv zeetrekhut later noord  AS 

Fuut  255  25-01  over zee in 1 uur  JD  

Dodaars  1  11-01  Leidse Vaart thv Piet Gijzenbrug  AS 

   3  14-01  slootje langs Zwarte Pad Coepelduynen  AS 

   1  20-01  Leidse vaart N'hout  JR  

   1  20-01  Noordwijkerhoekbrug  JR 

   2  21-01  in wakken in de Leidsevaart  AM 

   4  21-01  slootje langs Zwarte Pad Coepelduynen  AS 

   5  28-01  Vijver Leeuwenhorst  HV 

   2  31-01  Leidse Vaart thv Fagelsloot  AS 

   1  26-01  Vijver Leeuwenhorst  JR  

   4  10-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   2  03-03  Leidse Vaart thv Fagelsloot  AS 

   3  03-03  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

   4  03-03  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV   

   1  11-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  18-03  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

   3  20-03  Van Limburg Stirumkanaal  AM  

   1  27-03  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

Jan-van-gent  3  06-01  boven zee  JD/HV  

   2  27-01  over zee  RM 

   1  10-02  over zee  JD/HV  

   2  17-02  over zee  JD/HV/JJ  

   3  28-01  over zee  HV 

   1  30-03  over zee  JR 

   2  31-03  Over zee N  HV  

Roerdomp  1  28-02  Boekerslootlaan later naar oost  AS 

Lepelaar  1  03-03  Polder Elsgeest  JG 

   2  24-03  overvliegend Coepelduynen  AS 

   5  24-03  Polder Hoogeweg  AS 

   6  26-03  Polder Hoogeweg  RM 

Wilde Zwaan  3  01-01 / 31-01  Polder Hoogeweg/Polder Elsgeest  JD/AS/HV  

   3  17-02  Polder Elsgeest  JD  

   3  17-02  Polder Hoogeweg  JD  

   2  25-02  Polder Hoogeweg  AS 

   5  25-02  Elsgeesterpolder  AS 

   7  02-03  Polder Elsgeest  JD/JG 

   7  03-03  Elsgeesterpolder  AS 

   6  11-03  Elsgeesterpolder  AS 

   2  11-03  Polder Hoogeweg  AS 

   4  11-03  Polder Elsgeest  JD 

   4  16-03  Elsgeesterpolder  AS 

   7  18-03  Elsgeesterpolder  AS 

Knobbelzwaan  30  04-03  Polder Hoogeweg  HV 

   48  17-03  Polder Hoogeweg  JD 

Keizergans  1  06-03  over zee in groep Brandganzen  JD 

Rietgans  37  13-01  over zee  JD/HV  

   12  10-02  over zee noord  HV 

   200  19-02  over zee noord  HV 

Grauwe Gans  6  27-03  Polder Hoogeweg foeragerend  AS 

Brandgans  180  21-01  over zee noord  AS/RM 

   58  06-03  over zee  JD 

   168  30-03  over zee  JR/RM 

Smient  150  13-01  zwemmend in zee  JD/ HV  

   365  13-01  Polder Hoogeweg  JD  

  136  30-01  Polder Hoogeweg  DP 
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 Smient  420  17-03   Polder Hoogeweg  JD 

Slobeend  13  30-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JD 

Krakeend  58  13-01  Oosterduinsemeer  JD  

   64  13-01  Polder Hoogeweg  JD 

   25  30-01  Polder Hoogeweg  DP  

   22  16-03  Oosterduinsemeer  JD  

Wintertaling  72  13-01  Polder Hoogeweg  JD  

   93  13-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   89  22-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  DP 

   49  03-03  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV  

Pijlstaart  1  20-01  Leidse Vaart N'hout JR  

   2  21-01  in wakken in de Leidsevaart  AM 

   1  05-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  10-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   20  17-02  over zee noord  JJ 

   1  03-03  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Krooneend  4  10-02  over zee naar zuid  JD/HV  

   1  20-01  Leidse Vaart N'hout  JR 

Grote Zee-eend  1  14-01  over zee zuid  AS 

Brilduiker  3  14-01  over zee noord  AS 

   3  10-02  Katwijkse uitwatering  AM 

   1  11-02  AWD Oosterkanaal De Zilk  AS 

   2  03-03  Uitwatering Katwijk  AM 

   2  20-03  Van Limburg Stirumkanaal  AM   

Nonnetje  5  13 - 01  Oosterduinsemeer  JD  

   1  20-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  18-02  vrouwtje in Oosterduinsemeer  JB 

Middelste Zaagbek  1  25-02  over zee noord (08.30 - 09.30)  AS 

   6  17-03  over zee zuid (08.00 - 10.00)  AS 

   12  25-03  over zee (09.00 - 10.00)  AS 

   3  30-03  over zee  JR 

Grote Zaagbek  1  22-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  DP 

   2  10-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  11-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   2  17-03  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV  

   1   20-03  Van Limburg Stirumkanaal  AM  

Rosse Stekelstaart  1  13-01  Oosterduinsemeer  JD  

Eider  1086  11-01  over zee naar zuid in een half uur JD 

Bruine Kiekendief  1  24-03  overvliegend Coepelduynen  AS 

Blauwe Kiekendief  1  21-01  mannetje Polder Elsgeest  JG 

Havik  1  11-02  AWD Haasveld baltsend  AS 

   1  18-02  in boom bij Trapjesberg AW ingang de Zilk  AM 

Buizerd  3  06-02  Polder Hoogeweg  DP 

   4  18-02   boven Nieuw-Leeuwenhorst  AM 

Smelleken  1  17-03  Polder Hoogeweg  JD 

   1  17-03  over zee noord (08.00 - 10.00)  AS 

Slechtvalk  1  06-02  Polder Hoogeweg  DP 

Waterral  1  14-01  slootje langs Zwarte Pad Coepelduynen  AS 

   4  21-01  Zwarte Pad Coepelduynen (vrijwel handtam)  AS 

   2  21-01  slootkant Leidsevaart  AM 

   1  16-03  Oosterduinsemeer  JD 

   1  17-03  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Bruine meerkoet  1  04-03 in groep zwarte meerkoeten  Polder Hogeweg schuin 

t.o. uitkijktoren 

 AM 

Scholekster    118 17-02 - Polder Hoogeweg JD 

Kleine Plevier  1  16-03  Noordwijkerhoek nabij de molen  AM/AS 

   4  27-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   2  31-03  baltsend AWD Van Limburg Stirum Vallei  JJ 

Bontbekplevier  3  03-03  over zee noord  AS 

   4  06-03  ter plaatse strand Noordwijk  JD 

   16  17-03  over zee noord (08.00 - 10.00)  AS 

   2  26-03  Polder Hoogeweg  RM 

Strandplevier  1  27-03  Polder Hoogeweg  AS 

Goudplevier  1150  02-01  Polder Hoogeweg  JD  

   350  13-01  Polder Hoogeweg  JD  

  1500  06-02  Polder Hoogeweg  DP 
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 Goudplevier  380  17-02  Polder Hoogeweg  JD 

   1100  18-02  Polder Hoogeweg  HV 

   880  02-03   Polder Elsgeest  JvD 

   2000  11-03  Noordwijkerhoek bij de molen  AM 

   3400  11-03  Polder Hoogeweg  AS 

   1400  14-03  Polder Elsgeest  JG 

   430  17-03   Polder Hoogeweg  JD 

   650  17-03   Polder Elsgeest  JD  

Kanoet  3  17-03  over zee noord (08.00 - 10.00)  AS 

Drieteenstrandloper  364  08-01  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

   492 29-01 op strand tussen paal 71 en 81 HV 

   20  03-03  ten noorden van vuurtoren op strand Noordwijk  AM 

   165  24-03  langs een traject van 3 km. strand  RM 

Bonte Strandloper  4  27-01  Elsgeesterpolder  AS 

   2  25-02  Polder Hoogeweg  AS 

   5  16-03  Noordwijkerhoek nabij de molen  AM/AS 

   1710  17-03  over zee noord (08.00 - 10.00)  AS/JJ 

   6  24-03  langs een traject van 3 km. strand  RM 

Kemphaan  2  21-01  Polder Hoogeweg  AS 

   2  25-02  Polder Hoogeweg  AS 

   22  16-03  Elsgeesterpolder  AS 

   2  17-03  Polder Elsgeest  JD 

   25  25-03  over zee  RM 

   12  26-03  Polder Hoogeweg  RM 

   18  27-03  Polder Hoogeweg  AS 

Houtsnip 1  01-01  Noordduinen  JD  

   1  21-01  Bronsgeest nabij ingang Leeuwenhorst op het ijs  AM  

   1  06-02  langs het Oosterkanaal  AM 

Bokje  1  07-01  AWD Perentuin  RS 

Grutto  3  07-03  Polder Elsgeest  JG 

   96  17-03  Polder Elsgeest  JD 

Wulp  64  02-01  Polder Elsgeest  JD 

Witgat  1  21-01  overvliegend Uitwatering Katwijk  AS 

   1  27-03  Polder Hoogeweg  AS 

Steenloper  32  08-01  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

   48  29-01  op strand tussen paal 71 en 81 HV 

Kleine Jager  1  06-01  over zee  JD/HV  

Zwartkopmeeuw  1  07-01  strand Noordwijk  JD  

   1  19-01  uitwatering Katwijk  JD  

   1  22-01  over Grashoek richting Boerenburg  RM 

   1  23-02  adult ex zomerkleed strand Noordwijk  JD  

   1  25-02  over zee noord 2e winter (08.30 - 09.30)  AS 

   1  03-03  binnenwatering Katwijk  AM 

   2  25-03  volwassen exx inElsgeesterpolder  JG 

   2  27-03  volwassen exx inElsgeesterpolder  AS 

Dwergmeeuw  28  24-03  Uitwatering Katwijk  AS 

   14  25-03  over zee (09.00 - 10.00)  AS 

   4  30-03  over zee  JR 

Geelpootmeeuw  2  29-01  op strand tussen paal 71 en 81 HV 

Kleine Mantelmeeuw  2  28-01  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  18-02  Binnenwatering Katwijk  HV 

   2  18-02  Polder Hoogeweg  HV 

Drieteenmeeuw  237  06-01  over zee in 1 uur (09.20-10.20)  JD/HV  

   2  25-02  over zee noord (08.30 - 09.30)  AS 

Grote Stern  1  10-02  over zee  JD/HV 

Zeekoet  1  14-01  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

Bosuil  1  18-03  roepend vanaf Sancta Maria  AM 

   1  21-03  vrouwtje roepend (22.30) Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

IJsvogel  1  04-02  Guldemondvaart Nw’hout  FM 

   1  03-03  Leidse Vaart thv Fagelsloot  AS 

   1  15-03  slootje Offem  AM 

   1  22-03  slootje Offem  AM 

Kuifleeuwerik  1  20-01  de Wilhelmina Boulevard  AM 

   1  21-01  Wilhelminaboulevard thv BonBon  AS 

Boomleeuwerik  1  04-03  Over Noordduinen noord  RM 

  8  12-03  zingend boven uitgang De Zilk  SRM 
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Boerenzwaluw  1  24-03  over zeetrekpost  JG 

Waterpieper  1  25-03  Polder Elsgeest  JG 

Grote Gele Kwikstaart  1  02-01 / 12-01  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug  AS 

   1  14-01  Polder Elsgeest  JG 

   1  16-01  Vinkenlaan Noordwijk  AS 

   1  25-01  Van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  28-01  Piet Gijs  RM 

   1  29-01  omgeving Dompad  AM 

   1  04-02  Piet Gijs  RM 

   1  08-02  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  12-02  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug paartje zingend  AS 

   1  11-02  omgeving Boekerslootlaan  AM 

   1  12-02  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  20-02  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  23-02  Polder Elsgeest  JG 

   1  04-03  watertje Losplaatsweg foeragerend  AM 

   1  16-03  Zwetterpolder  JR 

   1  17-03  bouwterrein Losplaatsweg Noordwijk  AS 

Witte Kwikstaart  16  25-03  over Polder Elsgeest  JG 

Rouwkwikstaart  2  11-03  Polder Hoogeweg  AM  

   2  11-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   6  16-03  Noordwijkerhoek nabij de molen AM 

   14  16-03  Polder Hoogeweg  AS 

   3  18-03  Noordwijkerhoek bij de molen  AM/AS/JR 

   2  24-03  Polder Hoogeweg  AS 

   1  25-03  Polder Elsgeest  JG 

   1  26-03  Polder Hoogeweg  RM 

   12  27-03  Polder Hoogeweg  AS 

Pestvogel  1  01-01  W.v.Beelenstraat Duinpark  AS 

   26  01-01  Branding - Deining Vinkenveld  AS 

  23  01-01  in tuin Zilvermeeuw Vinkeveld  MP 

   1  06-01  Branding Vinkenveld  AS 

Zwarte Roodstaart  1  13-01  Luchter Zeeduinen  AS 

   1  15-02  mannetje bij Duindamseslag  JB 

   1  18-02  tuin Van Limburg Stirumstraat  HV 

   3  26-03  Noordduinen 1 m. en 2 vr. tp foeragerend  JG 

Roodborsttapuit  1  13-01  Luchter Zeeduinen  AS 

   4  12-03  2 paartjes bij Van Limburgstirumvallei  SRM 

Koperwiek  1000  06-02  Polder Hoogeweg  DP 

Grote Lijster  1  14-01  v.d. Berghstichting  AS 

   1  22-01  Nieuw-Leeuwenhorst  DP 

   1  27-01  Polder Hoogeweg  AS 

   3  12-02  AWD Zweefvliegveld Langeveld  AS 

   1  24-03  Picknickplaats Leeuwenhorst  AS 

   1  30-03  Duindamseslag/Golfclub  AM  

Zwartkop  1  02-01  Duinpark  JD  

   1  09-01  De Zilk  SRM 

   1  17-01  tuin Van Limburg Stirumstraat  HV 

Vuurgoudhaan  2  24-03  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  25-03  tuin Duinpark  JD   

Kuifmees  3  20-03  Piet Florisdal  AM 

Boomklever  2  18-02  Nieuw-Leeuwenhorst  AM 

Bonte Kraai  1  19-02  op strand thv paal 77  HV 

Hybride Bonte/Zwarte 

Kraai 

 1  19-02  op strand thv paal 74  HV 

Ringmus  18  15-03  kruising Hogeweg-Nachtegaalslaan  AM 

 

 
AM = Annelies Marijnis  

AS = Ab Steenvoorden  

DP = Dick Passchier  

FM = Floor Meijer 

HV = Hein Verkade 

JB = Joost Bouwmeester 

JD = Jelle van Dijk  

JG = Johan Goudzwaard 

JJ = Jan Jacobs 

JR = Job de Ridder 

MP      =             Michel van Pinxteren 

RM = Rob de Mooij 

RS = Rien Sluijs 

SRM = Sam en Rietje van der Meij
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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  

Ibolyka 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 Aartse 

Residence Oranje; Gr. Hoogwaak 211 

2202-TZ Noordwijk 

Telefoon: 071-3688911 

 

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  

telefoon: 071-5174060 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




