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AGENDA  
 
Lezingen: 

 

vrijdag 28 september 2001: 

Lezing van de heer Bertjan Bol uit Koudekerk over 

de leefgewoonten van Torenvalken en uilen. 

 

Vrijdag 26 oktober 2001: 

Lezing van de heer Chris Smeenk over walvissen in 

de Noordzee. 

 

vrijdag 30 november 2001: 

Lezing van de heer Martin Koning over het 

natuurleven in het Duitse Eifelgebergte. 

 

vrijdag 25 januari 2002: 

Lezing van Gerlof de Roos over het bizarre 

landschap in Mongolië en zijn invloed hiervan op 

mensen, dieren en planten. 

 

Excursies: 

Excursie naar de Pier van IJmuiden op zaterdag 13 

oktober 2001; vertrek om 7.00 uur vanaf het Jan 

Verwey Natuurcentrum. 

Vooraf opgeven bij Rien Sluijs, tel. 071-3610945, 

E-mail sluijsrien@hotmail.com 

 

Excursie naar het Deltagebied (Zeeland) op vrijdag 

28 december 2001; vertrek om 8.00 uur vanaf het 

Jan Verwey Natuurcentrum.  

Vooraf opgeven bij Rien Sluijs, tel. 071-3610945, 

E-mail sluijsrien@hotmail.com 

 

Jeugdactiviteiten (hiervoor tijdig aanmelden bij 

Nel Nooijen, tel. 071-3611347): 

Strandexcursie op zaterdag 22 september 2001; 

verzamelen op het Vuurtorenplein om 10.00 uur. 

 

Duinexcursie op zaterdag 13 oktober 2001; 

verzamelen bij de ingang van de Noordduinen aan 

de Duinweg om 10.00 uur. 

 

Bosexcursie op zaterdag 10 november 2001: 

verzamelen bij de ingang van het landgoed Nieuw 

Leeuwenhorst aan het Westeinde om 10.00 uur. 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum: 

zaterdag 6 oktober 2001 van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 3 november 2001 van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 1 december 2001 van 10.00 - 12.00 uur. 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur   

   
Opvolger penningmeester: 

 

Tijdens de laatste jaarvergadering in maart jl. is 

reeds aangekondigd, dat onze penningmeester, Jan 

Veefkind, te zijner tijd zijn functie ter beschikking 

zou stellen. 

Inmiddels is er een goede opvolger gevonden in de 

persoon van Koene Vegter. 

Wij stellen voor Koene Vegter tijdens de komende 

ledenvergadering van oktober a.s. officieel te 

benoemen tot bestuurslid. Het ligt in de bedoeling, 

dat hij per 1 januari 2002 de functie van 

penningmeester zal gaan vervullen.  

Daarna zullen wij op passende wijze van Jan 

Veefkind als penningmeester afscheid nemen. Hij 

heeft deze functie niet minder dan 25 jaar met veel 

inzet  vervuld, een prestatie, waarvoor wij als 

bestuur hem zeer erkentelijk zijn. 

 

 

 

Naar aanleiding van de excursies:  
 

Tijdens excursies worden meestal lange afstanden 

verreden en zijn het vaak dezelfde personen die 

rijden. Het bestuur heeft daarom besloten om een 

vaste vergoeding te vragen aan de mensen die 

meerijden.  

Deze vergoeding is vastgesteld op f 5,50 per 100 

km en zodra de Euro is ingevoerd op 2,5 Euro per 

100 km. Het is de bedoeling om deze bijdrage 

direct met de chauffeur af te rekenen. We willen 

daarbij niet stug vasthouden aan het precieze aantal 

gereden kilometers, maar de bedragen gewoon 

afronden. Om een beter overzicht te hebben op het 

aantal deelnemers en een indeling van de auto’s te 

kunnen maken kunt u zich van tevoren opgeven bij 

de begeleider van de excursie.  

Deze staat voortaan vermeld op de agenda, bij de 

betreffende excursie. Opgave kan bij voorkeur 

geschieden via e-mail, maar als dat niet kan, kunt u 

natuurlijk altijd de telefoon gebruiken. 

http://lw4fd.law4.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=21e4fa5f1c4fde45e5f903f65b37aeff&mailto=1&to=sluijsrien%40hotmail%2ecom&msg=MSG999091587.2&start=691458&len=2853&src=&type=x
http://lw4fd.law4.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=21e4fa5f1c4fde45e5f903f65b37aeff&mailto=1&to=sluijsrien%40hotmail%2ecom&msg=MSG999091587.2&start=691458&len=2853&src=&type=x
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Inloopochtenden in het Jan Verwey Natuur-

centrum,Weteringkade 27 te Noordwijk 

 

Op zaterdagmorgen 6 oktober a.s. is er in het Jan 

Verwey Natuurcentrum weer een zogenaamde 

"inloopochtend".  

Van 10.00 tot 12.00 uur 's morgens kunt u gerust 

even langs komen om bijvoorbeeld wat meer te 

weten te komen over wat er op het ogenblik in onze 

nabije omgeving te zien of te doen is. Zo is 

bijvoorbeeld de vogeltrek weer volop op gang 

gekomen en laten de paddestoelen zich weer overal 

zien. Over deze en nog tal van andere onderwerpen 

kunt u gerust uw vragen kwijt of van gedachten 

wisselen met andere bezoekers. Ook kunt u rustig 

even snuffelen in onze bibliotheek, waar u van alles 

en nog wat kunt vinden. Uiteraard is er ook de 

mogelijkheid de permanente tentoonstelling te 

bezoeken. 

Kom gerust even langs. Het is er gezellig en de 

koffie (ook thee!) staat klaar. 

Dit jaar zijn er nog twee inloopochtenden en wel op 

zaterdag 3 november en zaterdag 1 december a.s. 

Houdt ook deze data in gaten want dan zijn er weer 

andere dingen, die zowel buiten als binnen het 

bekijken waard zijn.  

Rectificatie Lammergieren  
In De Strandloper van juni 2001 werd in de rubriek 

Vogelnieuws ten onrechte opgemerkt dat de 

onvolwassen Lammergier die in mei 1998 in 

Noordwijk werd waargenomen, geboren zou zijn 

in Wassenaar. Na de sluiting van het Dierenpark 

Wassenaar besloot directeur Louwman door te 

gaan met het fokprogramma van Lammergieren. 

De in Wassenaar en andere dierentuinen geboren 

Lammergieren worden naar de Alpen gebracht, 

waar zij na een gewenningsperiode worden 

losgelaten in het kader van 

reïntroductieprogramma’s. De heer Louwman is 

bekend met de waarnemingen van Lammergieren 

in 1997 en 1998 in Zuid-Holland, maar heeft nooit 

geschreven dat deze gieren uit zijn fokprogramma 

afkomstig zijn. 

A.J.M. Schipperijn 

 

Naschrift redactie: 

Martijn de Jonge, bekend natuurfotograaf en 

roofvogelkenner, deelde nog mee dat de in 

Noordwijk waargenomen Lammergier een wijfje 

betrof (‘luisterend’ naar de naam Gelos) afkomstig 

van het fokprogramma in Berlin Friedrichsfelde en 

in 1997 losgelaten in het Nationale Park 

Mercantour in de zuidelijke Franse Alpen. Voor de 

vogel werd losgelaten werden enkele veren in 

vleugel en staart met chloor gebleekt, waardoor de 

vogel reeds op grote afstand als Gelos herkend kon 

worden.  

Het fokpaar van de heer Louwman in Wassenaar 

produceerde 5 uitgezette vogels: in 1986, 1987(2), 

1988 en 1989. Daarna overleed één vogel. 

Louwman ging verder met een nieuw paar dat 

echter niet voor nakroost zorgde. Dit najaar zal 

partnerruil met een dierentuin in Wenen 

plaatsvinden.

 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 

 
 

 

Jelle van Dijk  

 

Rob G. Bijlsma, Fred Hustings & Kees (C.J.) 

Camphuysen. 2001. Algemene en schaarse vogels 

van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB 

Uitgeverij / KNNV Uitgeverij, Haarlem / Utrecht. 

496 p. 224 foto’s. Prijs ƒ 89,90. 

 

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: deel 

2 van de Avifauna van Nederland is verschenen. 

Deel 1 handelend over de Zeldzame vogels van 

Nederland verscheen in 1999 en werd besproken in 

De Strandloper, jaargang 31, nr.3 (september 

1999). 

Met dit schitterende boek is een mijlpaal in de 

Nederlandse ornithologie bereikt. Niet eerder werd 

een overzicht over onze algemene en schaarse 
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soorten opgesteld dat zo uitvoerig was en waarin 

zoveel informatie is verwerkt. De auteurs hebben 

een enorme prestatie geleverd door ook de 

gegevens uit het zogenaamde ‘grijze circuit’ in hun 

overzichten te betrekken. Hiermee bedoelen we 

zo’n beetje alles wat in grote stapels rapporten en 

in het grote aantal regionale tijdschriften wordt 

gepubliceerd, maar wat zelden of nooit wordt 

samengevat in boeken en/of  landelijke 

vogeltijdschriften. Duidelijk blijkt die aanpak uit 

de stukken van Kees Camphuysen. Bij de 

bespreking van bijvoorbeeld de Noordse 

Stormvogel wordt de verspreiding op de Noordzee 

in beeld gebracht (voor een deel eerder 

gepubliceerd in weinig bekende rapporten), wordt 

ingegaan op de resultaten van de 

zeetrekwaarnemingen vanaf 1972 en worden de 

resultaten van het Nederlandse 

Stookolieslachtoffer Onderzoek genoemd (eerder 

in afleveringen verschenen in publicaties van de 

Nederlandse Zeevogelgroep). Dat we bij de 

stukken van Rob Bijlsma, wellicht de grootste 

roofvogelspecialist van Europa momenteel, een up-

to-date overzicht krijgen van de Nederlandse 

roofvogels spreekt eigenlijk vanzelf. Het is mede 

aan Fred Hustings (SOVON) te danken dat voor 

het eerst ontzettend veel informatie uit regionale 

vogelbladen kon worden opgenomen en dat de 

resultaten van  de SOVON-projecten (Broedvogel 

Monitoring Project, waterwildtellingen, enz.) 

konden worden verwerkt in leesbare teksten. 

Hierdoor is het ook mogelijk geworden om over de 

algemene vogels nog interessante zaken te 

vermelden. Iedereen die wel eens heeft 

meegewerkt aan een avifaunistisch overzicht zal 

beamen dat juist de teksten van de algemene 

soorten de meeste problemen geven. 

Na een uitvoerige inleiding waarin vooral wordt 

ingegaan op de veranderingen in het Nederlandse 

landschap in de vorige eeuw, volgen de 

soortteksten. De soorten die in deel 1 werden 

besproken, worden hier wel genoemd, maar met 

slechts één regel informatie, bijv.: 

Witkopeend – Zeldzaam; 11 gevallen (12 

individuen) in 1800-1997 (november-april). 

De soortteksten hebben een vaste opbouw. De tekst 

begint met: Nederlandse naam, wetenschappelijke 

naam, Engelse naam. Hierna volgt een regel 

waarin de status (bijvoorbeeld: jaarvogel, 

wintergast, doortrekker) en een aantalsschatting 

wordt gegeven. Bij doortrekkers en wintergasten 

wordt dat gedaan met een benadering die wordt 

weergegeven in woorden als “groot aantal”, “zeer 

klein aantal”, enz. Deze grootheden zijn in de 

Inleiding wel van getalswaarden voorzien! Bij de 

broedvogels wordt altijd een nauwkeurig schatting 

van het aantal gegeven.  Hierna volgt de rubriek 

“Herkomst en verblijf”. Hierin wordt zo 

nauwkeurig mogelijk aangegeven, vaak met behulp 

van ringgegevens, uit welke gebieden bijvoorbeeld 

onze wintergasten afkomstig zijn. Van onze 

broedvogels wordt vermeld hoe ver de jonge 

vogels uitzwermen en hoe plaatstrouw de oudere 

vogels zijn. Bij soorten die zowel trekvogel als 

standvogel zijn , bijvoorbeeld de Fuut, neemt deze 

rubriek meer ruimte in beslag dat bij een soort als 

de Zwarte Ruiter waar maar enkele ringgegevens 

van bekend zijn. Daarna volgen de rubrieken 

“Voorkomen in de broedtijd”en “Voorkomen 

buiten de broedtijd”. In veel gevallen wordt de 

tekst hierbij ondersteund door een kaartje. 

Bijzonder interessant is de laatste rubriek 

“Aantallen en trend”. Juist voor deze rubriek is 

enorm veel spitwerk verricht. Indien van een soort 

langlopende broedvogeltellingen uit bepaalde 

gebieden bekend zijn, zijn de resultaten vaak 

samengevat in duidelijke diagrammen. Dit maakt 

soms in een oogopslag duidelijk dat vooruitgang in 

het ene gebied kan samenvallen met achteruitgang 

in een ander gebied.  Bij veel soorten word je niet 

bepaald vrolijk bij het lezen van deze rubriek. 

Natuurlijk zijn er succesverhalen: Lepelaar, 

Aalscholver, Buizerd, Krakeend, Grauwe Gans. De 

lijst met soorten waar het niet goed meegaat is 

helaas veel langer. Op deze lijst prijken niet alleen  

vrijwel alle broedvogels van het agrarische 

landschap, maar ook veel moerasvogels en 

zangvogels 

Het boek is rijk voorzien van vaak bijzondere 

foto’s. Een groot deel daarvan is afkomstig van de 

vooral in Noord-Nederland bekende Hans Hut. Ze 

tonen  de vogels dikwijls vanuit een extreem laag 

standpunt, vermoedelijk gefotografeerd met een op 

afstand bediende camera. Bijzonder aardig zijn de 

ook in dit deel opgenomen historische zwart-wit 

foto’s. Zo zien we het bekende Oostvoornse nest  

van de Hop uit 1952, de Turkse Tortels van 

Harderwijk (1952), broedende Lachsterns op De 

Beer in 1931, enz. 

Dit boek is natuurlijk te raadplegen in onze 

bibliotheek. Maar als er momenteel één boek is dat 

eigenlijk bij geen enkele vogelaar in de kast mag 

ontbreken, is het dit boek wel. De prijs is, gelet op 

het gebodene, beslist niet hoog. Samen met deel 1 

van de Avifauna van Nederland (de herziene 

tweede druk is nu overal verkrijgbaar) vormt het 

een monument in de geschiedenis van de 

Nederlandse ornithologie! 
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Vale Gieren in Noordwijk 
Hein Verkade 

 
Dinsdagavond 3 juli om kwart voor zeven 

s’avonds cirkelen plotseling 18 Vale Gieren boven 

Noordwijk-Binnen. Vele vogelaars en andere 

geïnteresseerden vergapen zich aan de bijzondere 

verschijning. De vogels vliegen steeds lager en 

landen uiteindelijk in het landgoed Offem. Enkele 

vogels stijgen echter weer op om even later neer te 

strijken in het bosje van de familie Peters in 

Voorhout. Na de nacht te hebben doorgebracht 

kiezen de gieren de volgende morgen weer het 

luchtruim om vervolgens rond het middaguur hoog 

in zuidelijke richting te verdwijnen. Ver komen ze 

die dag niet want s’avonds strijkt de hele groep 

neer in de duinen van Schouwen. Hier zullen ze, 

gedwongen door het slechte weer, nog enkele 

dagen blijven. 

 

Na deze enerverende uren volgen de vragen. Waar 

komen deze gieren vandaan en waarom ineens 

zoveel? Zeker zo opvallend is dat deze grote groep 

reusachtige vogels nergens onderweg is opgemerkt 

om vervolgens  juist boven Noordwijk uit de hemel 

te vallen, zo ver van de broedplaatsen. Op deze 

vragen zal ik trachten een antwoord te geven. 

 

De meest nabij gelegen broedplaatsen van de Vale 

Gier bevinden zich in Zuid-Frankrijk.  In de 

Cevennen en in de Alpen zijn in het kader van een 

herintroductie-project ruim 10 jaar geleden een 

aantal Vale Gieren uitgezet. Vervolgens zijn deze 

kolonies door natuurlijke aanwas flink gegroeid. 

Ook in Kroatië is een dergelijk project kort geleden 

van start gegaan. De grootste populatie van Europa 

bevindt zich in Spanje, waar vrijwel ieder gebergte 

met steile klippen wordt bewoond door Vale 

Gieren. Onvolwassen vogels maken nogal eens 

zwerftochten, die meestal niet meer dan enkele 

honderden kilometers van de kolonies reiken. Onze 

omgeving valt daar ver buiten en werd de 

afgelopen decennia slechts door een enkeling 

bezocht.  

Tegenwoordig worden t.b.v. onderzoek vogels 

voorzien van kleurringen. Gelukkig blijkt één van 

de Vale Gieren een afleesbare ring te dragen. 

Hierdoor kan de herkomst van vermoedelijk de 

hele groep worden vastgesteld. De geringde vogel 

blijkt afkomstig uit de omgeving van Logrono in 

Noord-Spanje. Deze kennis vormt een belangrijke 

basis voor verder onderzoek.  

Waarom raakt zo’n grote groep gieren tegelijk aan 

het zwerven?  Voedselgebrek vormt een 

belangrijke reden voor dieren om zich te 

verplaatsen.  Aldus springt het volgende bericht in 

het Algemeen Dagblad, overgenomen door het 

blad ‘Vogels’ van Vogelbescherming Nederland in 

het oog. Onder de kop ‘gieren lijden honger door 

BSE-crisis’ wordt gewag gemaakt van het verbod 

nog langer kadavers van vee uit te leggen ten 

behoeve van gieren in Spanje. Hierdoor wordt de 

gierenbevolking gedwongen meer moeite te doen 

om aan hun dagelijkse portie voedsel te komen. 

Langere vliegbewegingen zijn het gevolg waardoor 

de vogels steeds verder zwerven. De basis voor een 

lange tocht is hiermee gelegd, maar niet tot in het 

verre Nederland.  

Vale Gieren zijn zweefvogels die moeiteloos door 

thermiek grote hoogten kunnen bereiken. 

Wind kan ze echter wegblazen en op een andere 

plaats terecht doen komen dan de bedoeling is. 

Ook deze factor moet worden meegewogen bij de 

verklaring van het afdwalen van de groep gieren. 

Dus wordt het KNMI gebeld met de vraag hoe 

(sterk) de wind op grotere hoogte was boven 

Frankrijk, België en Nederland op 2 en 3 juli jl. 

Het antwoord luidt: ‘Op 2 juli (kern 

hogedrukgebied boven ons land) stond er boven 

ons land slechts weinig stroming. Door de intense 

hitte ontstond op 2 juli een thermisch 

lagedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland 

(stijgende bewegingen). Op enige hoogte (1-3 km) 

in een zone van Zuidwest-Frankrijk over Bretagne 

naar Zuid-Engeland ontstond een zuidelijke 

stroming (verder het continent op een oostelijke 

stroming!). Deze stroming breidde zich op 3 juli 

oostwaarts uit tot over Midden-Frankrijk en Oost 

Engeland. Boven Nederland stond een zwakke 

stroming uit het oosten.’ Aldus Rob Sluijter van 

het KNMI. De situatie lijkt ideaal voor het 

afdrijven van gieren in noordelijke richting op 2 en 

3 juli.  

Politieke en meteorologische factoren vormen dus 

waarschijnlijk de basis voor de bijzondere 

waarneming in Noordwijk. 

Hieronder volgt dan nog een korte samenvatting 

hoe het een en ander mogelijk gebeurd is.  

De 2e juli start in Noord-Spanje met prachtig 

zomerweer. Vele Vale Gieren kiezen het 

luchtruim, en dankzij de aanwezige thermiek 

komen zij tot grote hoogte. De vaste 

voederplaatsen zijn gesloten waardoor de gieren 

gaan zwerven op zoek naar een natuurlijk 

gestorven rund of schaap. De vogels zweven steeds 

verder tot voorbij de Pyreneeën. Door de 

opgestoken zuidenwind op enkele kilometers 
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hoogte drijven de vogels steeds meer af in 

noordelijke richting. Tegen de avond strijken zij 

neer in het dunbevolkte midden van Frankrijk om 

te overnachten. Gedreven door honger kiezen de 

gieren de volgende morgen weer het luchtruim. De 

omgeving is onbekend en weer is het de zuiden- tot 

zuidoostenwind die de vogels op grote hoogte 

noordwaarts drijft. Op het eind van de middag 

zweven ze Nederland binnen waarbij de zee in 

zicht komt. Dit, en het verdwijnen van de thermiek 

dwingt de groep tot dalen en een slaapplaats 

zoeken.  

Dit gebeurt toevallig precies boven Noordwijk-

Binnen. 

Mogelijk is het hele proces niet in twee maar in 

één dag gebeurd. Dit sluit nog beter aan bij het 

merkwaardige feit dat de grote groep Vale Gieren 

onderweg niet is opgemerkt. 

Het lijkt mij niet onmogelijk dat er in de toekomst 

vaker gieren zullen afdwalen in noordelijke 

richtingen. De BSE-crisis lijkt voorlopig nog niet 

voorbij, terwijl steeds meer gieren op geschikte 

plaatsen worden uitgezet. 
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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: 

 

Zeilend langs de kust van Spitsbergen ontdekt 

zoon Jaap een IJsbeer op het land. Op een plekje 

sneeuw tussen de kale omgeving is naar zijn 

mening een gele vlek te zien en dat blijkt even later 

ook te kloppen. Als we wat dichterbij komen loopt 

het dier naar de waterlijn en maakt zich 

zwemmend uit de voeten. 

Safari-gangers hebben het altijd over de `big five`. 

Je telt niet mee als je de Leeuw, Olifant, Buffel, 

Giraffe en het Luipaard niet hebt gezien. Op 

Spitsbergen is het vooral de IJsbeer die je gezien 

moet hebben. Als er maar een glimp van het beest 

wordt opgemerkt wordt de scheepsbel geluid en 

rent iedereen met fototoestel en kijker naar het dek. 

Ik moet zeggen, het is ook een imposant gezicht 

om zo’n dier in het wild tegen te komen. In het 

kleine museum van de Russische nederzetting 

Barentsburg staat een jong dier die al van meer dan 

twee meter op je neer kijkt. Het geeft dan ook een 

veilig gevoel de beren vanaf het schip te kunnen 

bekijken. Toen wij eens een oud mannetje op de 

wandeling tegen kwamen waren we maar wat blij 

dat onze gids een geweer bij zich had. Gelukkig 

voor ons en voor de beer hoefde hij dat echter niet 

te gebruiken. 

Hoe aardig de beren, de poolvossen en de 

rendieren ook zijn, ik beleefde aan de vogels meer 

plezier. Er zijn op Spitsbergen niet veel soorten te 

zien, met een goede twintig heb je het wel gehad, 

maar dan wel in ongelooflijk grote aantallen. De 

kroon daarbij spant de Kleine Alk. Deze moet daar 

in zeer grote aantallen voorkomen. Op elk moment 

van de dag, nachten kent men er in de zomer niet, 

vliegen ze in groepen om het schip of zien we ze 

van en naar hun broedplaatsen gaan. Dat geldt ook, 

zij het in kleinere aantallen voor de Dikbekzeekoet 

de Zwarte Zeekoet en de Papagaaiduiker. Dit 

laatste vogeltje stal op vrijwel alle dagen de show 

door om het schip vliegend ons een tijdje 

gezelschap te houden. 

We genoten van de Brandganzen en de 

Roodkeelduikers met hun jongen, maar waren toch 

vooral op zoek naar `de mooiste meeuwensoort 

van het hoge noorden`, zoals Strijbos de vogel 

noemt. Een geheel witte meeuw met zwarte poten 

en daarom met recht de Ivoormeeuw genoemd. Het 

dier leeft op de randen van het pakijs en is ondanks 

het smetteloze verenkleed een aaseter. Terwijl we 

tevergeefs de ijsbergen en gletsjers afzochten 

schooierde rond de drie nederzettingen steeds een 

enkel exemplaar. Die leefde daar van afval en van 

het voer van de sledehonden.  

Een vreemde gewaarwording. Een van de 

zeldzaamste meeuwen, waar expedities voor zijn 

uitgerust, zie je op de vuilnisbelt van Long-

yearbyen. 

 

 
 

Dan is de Paarse Strandloper, die in het beekje dat 

langs de jeugdherberg loopt en haar jongen de 

lekkere hapjes wijst, een waarneming die meer 

voldoening geeft. Op het rondje groen fungeerde 

deze zomer de vuurtoren niet als middelpunt, maar 

nog even en we kunnen de Paarse Strandloper weer 

op het Noordwijkse strand tegen komen.           
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Excursie Wieringen 
 
Jelle van Dijk 

 

Geïnspireerd door de enthousiaste verhalen van de 

KNNV-afdeling Bollenstreek uit Lisse werd voor 

zaterdag 25 augustus 2001 een avondexcursie naar 

Wieringen in het programma opgenomen. Ondanks 

de tropische temperaturen meldden zich om 13.00u 

14 deelnemers bij het Jan Verweij Natuurcentrum. 

Gelukkig bleken er voldoende auto’s met 

airconditioning beschikbaar te zijn, zodat op 

comfortabele wijze de hitte getrotseerd kon 

worden. 

Na een uurtje kwamen we aan bij De Petten langs 

de Hondsbossche Zeewering. Tussen de vele 

badgasten konden we nog net de auto’s kwijt. In de 

plasjes liepen tientallen Kieviten, enkele 

Oeverlopers en een Kleine Zilverreiger. Deze soort 

laat in West-Europa een opmerkelijke opmars in 

noordelijke richting zien. Moest je zo’n tien jaar 

geleden naar Zuid-Frankrijk om deze soort te zien, 

nu kun je ze op veel plaatsen in Nederland, vooral 

in Zeeland, het gehele jaar door bewonderen. Ook 

behoort deze soort inmiddels tot de Nederlandse 

broedvogels! Na nog enkele Watersnippen ‘gespot’ 

te hebben, reden we naar de noordelijke 

parkeerplaats van De Petten. Hoewel we hier last 

van tegenlicht hadden, konden we toch Grutto, 

Rosse Grutto, Wulp, Regenwulp, Smient, 

Wintertaling, Slobeend en Krakeend 

onderscheiden. In de graslanden zaten duizenden 

Kieviten, honderden Goudplevieren en tientallen 

Grauwe Ganzen. Het opvliegen van een Sperwer 

bracht hele wolken Kieviten en Goudplevieren in 

beweging. Bij het kleine moerasje ten noorden van 

Petten konden we door slechte lichtval alleen een 

Lepelaar onderscheiden. 

Een bijzonder rijk vogelgebied vormen de 

bollenvelden die in augustus en september onder 

water worden gezet. Helaas voor ons (en de 

vogels) wordt dit steeds minder gedaan. In onze 

eigen regio is deze vorm van gewasbescherming al 

vrijwel verdwenen en ook in de kop van Noord-

Holland is de inundatie sterk op zijn retour. 

Bepaalde organismen worden door het onder water 

zetten gedood, maar andere worden er juist door 

bevoordeeld. Dit wordt althans beweerd door 

kwekers die met deze methode zijn gestopt. 

Op nog maar drie plaatsen langs de Belkmerweg 

konden we genieten van de vogelrijkdom op 

dergelijke percelen. Vele honderden Kieviten 

stonden in het ondiepe water, in gezelschap van 

groepjes Kemphanen, Goudplevieren, 

Krombekstrandlopers, Tureluurs, Groenpoot-

ruiters, Grutto’s en Rosse Grutto’s. Vier Lepelaars 

lieten zich nu wel goed bekijken en ook eenden in 

overgangskleed konden dankzij de goede 

belichting op naam worden gebracht: Slobeend, 

Wintertaling, Wilde eend. Twee Boomvalken 

vlogen wat rond en veroorzaakten enige paniek. In 

en rond deze ‘waterkavels’ zaten grote groepen 

Kleine Mantelmeeuwen, met hier en daar enkele 

Grote Mantelmeeuwen, Stormmeeuwen, 

Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen.  

 

 
 

 

De leukste waarneming betrof drie Lachsterns. We 

waren al aan het inpakken toen de rauwe, 

‘lachende’ roep van een volwassen Lachstern werd 

gehoord. De vogel streek neer bij twee vodderige 

beesten die ons tot dan toe tussen de juveniele 

Kokmeeuwen nog niet waren opgevallen! Die 

vodderige beesten bleken eerstejaars Lachsterns te 

zijn. Lachsterns zijn in West-Europa  altijd al 

zeldzaam geweest. Vroeger broedde er wel eens 

een paartje op het vogeleiland De Beer bij Hoek 

van Holland. Nu broedt deze stern alleen nog op 

enkele plaatsen langs de kust van de Waddenzee 

tussen de Elbemonding en de Deense grens. Nadat 

de kwijnende Deense populatie naar Schleswig-

Holstein was verhuisd, ging het de Lachsterns 

aanvankelijk voor de wind. Het aantal broedparen 

steeg van 28 paar in 1991 naar 86 paar in 1996. 

 De laatste jaren daalt het aantal broedparen 

dramatisch: in 1999 nog slechts 30 paren. Als 

oorzaken worden genoemd: predatie door vossen, 

vertrapping van nesten door vee en het regelmatig 

wisselen van broedplaatsen waardoor effectieve 

bescherming vaak moeilijk is.  
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Verder broeden er in  ZW-Europa alleen enkele 

honderden Lachsterns in de Camargue (Z-

Frankrijk), ruim 1500 paren in Midden- en Zuid-

Spanje en ongeveer 200 paren in de Po-delta 

(Italië). De Duitse vogels vliegen via Noord-

Holland naar hun overwinteringsgebied in West-

Afrika. Voor de meeste deelnemers aan de excursie 

betekende dit de eerste waarneming van deze soort 

in ons land. Met het verdwijnen van de 

geïnundeerde bollenvelden en de kwijnende 

populatie in Duitsland, kon dit ook wel eens de 

laatste waarneming zijn! 

Via Anna Paulowna bereikten we het Balgzand. 

De waarnemingshut die hier staat is met de auto 

moeilijk te bereiken.  

Zonder een verkeersovertreding (rijden over een 

fietspad) is dit niet mogelijk. In de hut was het te 

warm, maar er naast met een lichte bries was het 

best uit te houden. Zoals vrijwel altijd op deze 

plaats waren er in de verte veel vogels te zien. 

Alleen de dichtstbijzijnde vogels konden met de 

telescoop op naam worden gebracht: 

Bontbekplevier, Drieteenstrandloper, Goudplevier 

en Kievit. Verderop moesten afgaande op het 

geluid duizenden Wulpen zitten.  

Hierna reden we naar het Normerven, een 

uitkijkpost op de waddijk bij Hippolytushoef. Bij 

de planning van deze excursie hadden we meer 

naar het einde van de zomervakanties dan naar het 

gunstige tijdstip van vloed gekeken. Jammer voor 

ons, maar het was eb bij vrijwel windstil weer. 

Verder speelde tegenlicht ons parten. We moesten 

het dus doen met sfeervolle indrukken, bijzondere 

lichteffecten en romantische geluiden vanaf het 

wad. De eerste Zwarte Stern moest nog steeds 

gezien worden! 

Omdat het inmiddels al 18.00u was geweest, reden 

we direct door naar Den Oever. We stopten bij het 

havenrestaurant Brisant. Op het terras was nog 

ruimte genoeg en onder begeleiding van de 

plaatselijke muziek die uit vele luidsprekers 

schetterde, lieten wij ons de visschotels goed 

smaken. Een uniek feit in de lange historie van 

onze vereniging: een copieus maal als intermezzo 

van een vogelexcursie! De Zwarte Sterns werden 

ondertussen vanaf het terras met vele honderden 

waargenomen. Na deze versterking van de 

inwendige mens werd geparkeerd in de noordhoek 

van het haventerrein. Vanaf dit punt liepen we de 

strekdam op. De meesten van ons hebben bij dit 

dijkje herinneringen aan winterse toestanden met 

ijzige wind en regenvlagen! Nu was het nog steeds 

warm en windstil! De Zwarte Sterns bleken al voor 

een groot deel op het wad te zitten: naar schatting 

zo’n twintig- tot dertigduizend. In het uur dat wij 

op het dijkje doorbrachten kwamen er nog enkele 

duizenden bij. De meeste sterns kwamen hoog 

vanuit het IJsselmeer aanvliegen, om pas boven het 

wad naar beneden te komen.  

Mensen die hier vaker komen, weten te vertellen 

dat bij krachtige wind de sterns over het water 

‘kruipen’ en dan rakelings over het basaltdijkje 

vliegen om direct op het wad aan de zuidzijde neer 

te strijken. Bij extra hoge vloed, kiezen de sterns 

de weilanden bij Oosterland als slaapplaats uit. Nu 

was het laagwater en windstil. De sterns streken 

dan ook ver van ons op het wad neer. In ieder 

geval was te zien dat het om een indrukwekkende 

hoeveelheid ging. Het wad bij Den Oever is de 

belangrijkste verzamelplaats van Zwarte Sterns in 

Europa. Vrijwel alle broedvogels van Oost-Europa 

verzamelen zich hier voordat de trek naar West-

Afrika wordt aangevangen.  

 

 
 

Overdag wordt gefoerageerd op muggen en 

muggenlarven in het IJsselmeer. Nog niet zo lang 

geleden bevonden de slaapplaatsen zich bij 

Lelystad en op het Balgzand, de laatste jaren echter 

komen alle vogels samen bij Den Oever. Behalve 

de Zwarte Sterns werden hier ook nog een 

IJsvogel, enkele Lepelaars, een Kleine 

Zilverreiger, enkele Knobbelzwanen en enkele 

duizenden Aalscholvers gezien. 

Omstreeks negen uur verlieten wij het 

feestvierende Den Oever. De terugtocht via de 

(niet afgesloten) A-10-West verliep vlot en voor 

half elf waren we terug in een nog nauwelijks 

afgekoeld Noordwijk. 
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Vogelnieuws uit Schotland 
 
Koene Vegter 

Waarom nog naar verre streken afgereisd, als de 

Vale Gieren richting Noordwijk vliegen, zult u 

zich afvragen, maar dat kon ik dit voorjaar 

natuurlijk nog niet bevroeden, zodat wij onze 

vakantie richting Schotland hadden gepland - 

natuurtechnisch zeker een aanrader en ook wat 

betreft vogels niet te versmaden, wat uit de 

hieronder verzamelde gemengde berichten verder 

moge blijken. 

The Farne Islands 

In plaats van het meer toegesneden IJmuiden - 

Newcastle hadden wij voor de lager gelegen 

overtocht Rotterdam - Hull gekozen, om zo tevens 

van de onder Schotland gelegen graafschappen 

Yorkshire, Nothumberland en Cumbria te kunnen 

genieten. Dit bood meteen  de gelegenheid voor 

een bezoek aan de enkele mijlen buiten de kust van 

Northumberland gelegen Farne Islands. Vanuit het 

plaatsje Seasides, dat behalve een hoog fish and 

chips gehalte verder weinig te bieden heeft,  kan 

men voor een pond of vijf een boottrip maken naar 

de Inner en de Outer Farnes, een bedrag dat 

overigens nog zo'n beetje verdubbeld wordt door 

de landing fee van de National Trust, zodra men 

voet aan wal op één van de eilandjes zet. De echte 

vogelaar laat zich hier uiteraard niet door 

afschrikken en al gauw koersten wij vergezeld 

door andere kijkers en telescopen tussen de 

eilandkliffen, omzoomd door duizenden 

Zeekoeten, Papegaaiduikers, Kuifaalscholvers en 

Drieteenmeeuwen, met ook nog een enkele Jan van 

Gent. Kortom een schitterende belevenis en een 

mooie opmaat voor de vakantie. 

RSPB 

Eén van de genoegens van een Engelse vakantie is 

dat je voor een spotprijs 's ochtends de Times kunt 

halen. In Engeland voor 30 p. en in Schotland zelfs 

voor 20 p., maar daar is het wel weer zo dat je het 

zondags op de eilanden kunt vergeten, want dan 

worden daar geen kranten bezorgd. Al in de eerste 

week rolde er een folder uit van de RSPB, de 

Royal Society for the Protection of Birds, waarin 

een ieder wordt aangespoord lid te worden en zo 

ondermeer tegenstand te bieden aan de 

achteruitgang van bekende (zang)vogels. Uit een 

kaartje bleek een achteruitgang tussen 1970 en 

2000 van de Merel met 26%, de Huismus met 43% 

en de Zanglijster zelfs met 59%. Aanmelders 

ontvangen de state-of-the-art RSPB birdfeeder om 

zo de eigen tuin tot een toevluchtsoord voor de 

vogels te maken. Hoe succesrijk deze actie is weet 

ik niet, wel dat ze een prachtig tijdschrift uitgeven.  

Ospray Centre in Loch Garten 

De Visarend die in het begin van de vorige eeuw 

uit Schotland verdween, is in de vijftiger jaren 

teruggekeerd en inmiddels zijn er al circa 150 

broedparen. Op de oorspronkelijke broedplek bij 

Loch Garten in het zuiden van Schotland is een 

voor het publiek toegankelijke kijkplek ingericht, 

waar rechtstreeks of via een closed-circuit 

televisiecamera het leven van deze prachtige 

roofvogels kan worden 

bewonderd. Het 

centrum is van eind 

april tot eind augustus, 

tot de trek naar West-

Afrika begint, een 

bezoek zeker waard.  

Aan het eind van onze 

vakantie lazen wij in 

de Times dat men er 

eindelijk in geslaagd  

is, voor het eerst in 150 

jaar, na een project van 

7 jaar, waarin Visarenden vanuit Schotland naar 

Engeland waren overgebracht, een eerste 

broedpaar in Engeland (Rutland) te realiseren.  

Thor 

Eind mei konden wij via de Times kennis nemen 

van de geboorte van Thor, ontstaan uit de 

kunstmatige bevruchting van moeder Meg, een 

Steppearend met zaad van Tallin, een Steenarend. 

Als cruciaal voor dit succes werd het langzame 

bevriezen van het zaad gezien. Het betreft hier een 

Schotse wereldprimeur, die van belang wordt 

geacht om bedreigde roofvogelsoorten te 

beschermen. 

Skye 

Als lezer vraagt u zich misschien af  of wij ook 

nog life vogels zagen in Schotland. Nu, in 

voldoende mate. Wij reisden rond, verbleven 

enkele dagen in het fraai gelegen havenplaatsje 

Ullapool en een week in een crofthouse op het 

mysterieuze eiland Skye, waar wij elke dag 

ontwaakten temidden van het geluid van 

Leeuweriken en Tapuiten. In het water de Kleine 

Plevier, Middelste Zaagbekken, duikende Jan van 

Genten en Rotspiepers. Een gewone Duif bleek de 

Rotsduif te zijn, de gewone Ekster kwam niet meer 

voor en een fantasie-eendje in de haven van Oban 

bleek bij naspeuring in de boeken een Zwarte 

Zeekoet te zijn. Met zo af en toe een vallende 

Steenarend in het vizier begrijpt u wel dat het ook 

op vogelgebied goed toeven is in Schotland.
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Aankomstdata zomergasten 2001 in Noordwijk en omgeving 
 

 
Soort  Eerste 

datum 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

            

Zomertaling 04-03-1973 13-03 20-03 15-03 14-03 10-03 12-03 31-03 31-03 28-03 01-04 

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

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

Visdief 24-03-2001 24-04 09-04 03-04 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04 01-04 24-03 

Tortelduif 06-04-1968 25-04 09-04 24-04 20-04 20-04 26-04 11-04 30-04 22-04 29-04 

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

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

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

Boerenzwaluw 19-03-1996 10-04 28-03 16-04 26-03 19-03 04-04 29-03 31-03 03-04 24-03 

Gele Kwikstaart 17-03-1977 19-04 30-03 09-04 09-04 06-04 08-04 30-03 03-04 01-04 27-03 

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

Tapuit 08-03-1988 10-04 20-03 27-03 18-03 18-03 19-03 29-03 28-03 25-03 24-03 

Roodborsttapuit o.w. 07-03 26-03 o.w. 15-03 15-03 01-03 07-03 12-03 18-02 13-01 

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

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 11-04 13-04 16-04 05-04 23-03 13-04 11-04 02-04 08-04 21-04 

Zwarte Roodstaart o.w. 05-04 21-03 14-03 04-04 17-03 20-03 20-03 12-03 14-03 13-01 

Nachtegaal 01-04-1985 21-04 08-04 06-04 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04 09-04 07-04 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 22-04 02-04 16-04 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04 06-04 07-04 

Bosrietzanger 01-05-1996 n.b. 20-05 24-04 13-05 01-05 16-05 30-04 14-05 09-05 27-05 

Kleine Karekiet 15-04-1979 25-04 04-05 30-04 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05 29-04 28-04 

Spotvogel 28-04-1977 n.b. 16-05 13-05 13-05 20-05 02-05 11-05 n.b. 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 29-04 

Grasmus 14-04-2001 23-04 18-04 24-04 19-04 17-04 17-04 22-04 17-04 17-04 14-04 

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

Fitis 17-03-1997 05-04 27-03 29-03 05-04 31-03 17-03 29-03 26-03 03-04 30-03 

Tjiftjaf o.w. 03-03 13-03 27-02 01-03 o.w 06-03 o.w. 12-03 13-02 10-03 

Wielewaal 26-04-1969 n.b. 16-05 30-04 06-05 26-05 n.b. 09-05 14-05 06-05 20-05 

 

o.w. : overwinterd  

n.b. : niet bekend  

Het afgelopen voorjaar zijn er 2 soorten vroeger dan ooit waargenomen de Visdief ( door Ab Steenvoorden)  

op 24 maart en de Grasmus (door Annelies Marijnis ) op 14 april.  

 

Leden die het formulier hebben ingestuurd: 

 
Benno Heethuis  

Jan Jacobs 

Annelies Marijnis  

Ab Steenvoorden 

Koene Vegter 
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Waargenomen zoogdieren in Noordwijk en omgeving 

eerste helft 2001 
 
 

Haas  1  14-01  Coepelduynen  AS 

   2  16-04  Coepelduynen  AS 

   2  26-04  Coepelduynen  AS 

Eekhoorn  1  21-01  noordduinen nabij de "Witte Raaf"  AS 

   1  08-07  achter Witte Raaf  JJ 

   1  05-08  Piet Florisdal  JJ 

Ree  4  08-04  ZHL Langeveld  AS  

   1  26-04  Coepelduynen  AS 

         in april en mei werden respectievelijk 22 en 26 ex. 

waargenomen 

 JJ 

Damhert  3  mei  AWD Wolfsveld  JJ 

Grootoorvleermuis  1  08-03  levend gevonden en in Nieuw-Leeuwenhorst 

geplaatst 

 AS 

Dwergvleermuis  1    voorjaar en zomer  Prins Bernhardstraat 1 t-m 7  JJ 

   6  30-06  Atjehweg 9 in markies  JJ 

Bunzing  1  16-04  dood gevonden Duinweg thv de "Witte Raaf"  JJ/AS 

Vos  11  15-05  Coepelduynen 2 adult en 9 jongen in één nest  AS 

Zeehond  1  06-03  in zee einde Astridboulevard Noordwijk  AS  

Bruinvis  9  12-05  in zee thv zeetrekhut naar zuid  AS 

Dwergvinvis  1 onv.  15-04  levend aangespoeld strand thv paal 80 - 81  JJ/AS  

 

Waarnemers 

 

JJ = Jan Jacobs 

AS = Ab Steenvoorden 
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Veldwaarnemingen april mei en juni 2001 
 
Roodkeelduiker  1  06-05  over zee (6.15 – 8.30 uur)  JR 

Noordse Stormvogel  2  28-04  Over zee  HvS 

Jan-van-gent  15  03-06  over zee noord  JJ 

Aalscholver  165  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

Grote Zilverreiger  1  01-05  AWD overvliegend Pindabergje noord  AS  

Kleine Zilverreiger  2  11-05  over zee (7-8u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

Purperreiger  1  13-05  overvliegend Langevelderslag noord  AS  

Ooievaar  1  01-04  weiland Langevelderslag  AS  

   2  09-06  Zwetterpolder N’hout  JR 

   1  15-06  Zwetterpolder N’hout  JR 

Lepelaar  5  01-04  Elsgeesterpolder foeragerend  AS 

    1  14-04  Polder Hoogeweg t.o. vogeltoren  JJ 

   1  15-04  Polder Hoogeweg  AS 

   1  15-04  Elsgeesterpolder  AS 

   3  16-04  Polder Elsgeest  JvD 

   1  21-04  AWD overvliegend De Vellen  AS 

   1  22-04  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   1  24-04  weilanden Oud-Leeuwenhorst Fagelsloot  AS 

   2  08-05  over zee N  JR/HV  

   3  11-05  over zee (9-10u0  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   1  18-05  Polder Elsgeest  JvD 

Knobbelzwaan  31  10-05  tp. in zee  HV 

   44  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

Kleine Zwaan  10  02-04  Polder Elsgeest  NW 

Zwarte Zwaan (exoot)  1  13-04  over zee noord  AS 

   1  07-04  over zee Z  AS 

Brandgans  54  10-05  over zee (7-8u)  JvD/DP/JR/HV 

   112  12-05  over zee noord  JR/AS 

   40  13-05  over zee noord  JR/AS 

Rotgans  62  19-05  over zee (8-8.30u)  JvD 

Mandarijneend  1  02-06/09-06 

/ 23-06 

 Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Zomertaling  3  01-04  Polder Hoogeweg baltsend  AS 

   1  02-04  over zee N  HV 

   2  02-05  over zee (7.00 – 8.15 uur)  JR 

Slobeend  56  02-04  over zee N ( 8.40-9.40)  HV 

   9  07-04  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Topper  2  16-04  over zee noord  AS 

Grote Zee-eend  7  16-04  over zee noord  AS 

Brilduiker  16  02-04  AWD Westerkanaal Pindabergje  AS 

   12  21-04  AWD Westerkanaal Pindabergje  AS  

Middelste Zaagbek  17  16-04  over zee noord  AS 

   6  20-04  over zee (7.15 – 9.15 uur)  JR 

   13  22-04  over zee  AS  

  6  05-05  over zee zuid  AS 

   7  09-05  over zee (6.30 – 9.30 uur)  JR 

   1  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR 

   8  12-05  over zee  AS  

  3  13-05  over zee noord  JR/AS 

   11  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   1  13-05  over zee (6.30 – 8.15 uur)  JR 

Wespendief  2  12-06  overvliegend Polder Hoogeweg  AS 

Bruine Kiekendief  1  21-04  AWD overvliegend over De Vellen  AS 

  8  10-05  over zee N. 7.30-9.00  JR/HV  

   3  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   3  12-05  over zee noord  JR/AS 

   5  13-05  overvliegend Langevelderslag noord  AS 

Havik  4  02-04  AWD omgeving Achterhaasveld  AS  

   1  15-04  Sancta-Maria  JB 

   2  21-04  AWD Haasveld  AS 

   1  24-06  AWD jagend Achterhaasveld  AS  

   2  11-05  AWD Haasveld (6.15 – 9.00 uur)  JR 
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Visarend  1  10-05   over zee N JR/HV 

Smelleken  1  08-05  over zee (7.15 – 8.15 uur)  JR 

   1  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR 

   2  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   1  12-05  over zee N  HV  

   1  12-05  over zee noord  JR/AS/HV 

Slechtvalk  1  15-04  Elsgeesterpolder adult mannetje op prooi  AS 

Patrijs  2  07-04  Polder Hoogeweg  JB 

   2  14-04  Polder Hogeweg t.o. vogeltoren  JJ 

Waterral  1  30-05  Leidse Vaart bij Noordw.Hoek  LR 

Waterhoen  broedgeval  10-06  Haasveld AWD  JvD/vele waarnemers 

Kluut  2  02-05  over zee (7.00 – 8.15 uur)  JR 

   3  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR 

   5  04-06  over zee noord  JJ 

Griel  1  15-05  Coepelduynen thv de ESTEC foeragerend 

en luid roepend rond vliegend 

 AS  

Kleine Plevier  2  07-04  AWD v. Limb. Stirumvallei baltsend  JJ/BH 

   1  12-05  0ver zee noord  AS 

   1  13-05  luid roepend overvliegend 

Langevelderslag noord 

 AS 

   3  17-06  bij molen polder Hoogeweg  HV  

Bontbekplevier  1  01-04  Polder Hoogeweg  AS 

   6  20-04  over zee (6.45 – 8.30 uur)  JR 

   6  22-04  over zee noord  AS 

   8  02-05  over zee (7.00 – 8.15 uur)  JR 

   20  06-05  over zee (6.15 – 8.30 uur)  JR 

   19  07-05  over zee (7.15 – 8.15 uur)  JR 

   5  08-05  over zee (7.00 – 8.30 uur)  JR 

   101  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR/HV 

   87  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   10  12-05  over zee noord  JR/AS 

Goudplevier  200  02-04  over Voorhout noord  NW 

Zilverplevier  142  06-05  over zee (7-8u)  JvD 

   159  07-05  over N. 8.30-9.30  HV 

   404  08-05  over zee N. 7.30-8.30  HV 

   380  10-05  over zee (7-8u)  JvD/DP/JR/HV 

   478  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

Kanoet  3  16-04  over zee noord  AS  

   1  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

   38  05-05  over zee noord  AS 

   253  08-05  over zee N. 7.30-8.30  JR/HV  

   245  09-05  over zee (7.00 –8.30 uur)  JR 

   367  10-05  over zee (&-8u)  JvD/DP/JR/HV 

   276  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   296  12-05  over zee noord  JR/AS 

Drieteenstrandloper  73  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

Kleine Strandloper  4  12-05  over zee noord  JR/AS 

Kemphaan  5  12-04  over zee noord  AS  

   1  11-05  over zee (6.15 – 9.00 uur)  JR 

   5  12-05  over zee N. 7.45-9.15  JR/HV 

Houtsnip  1  01-04  opvliegend Coepelduynen  AS 

Rosse Grutto  149  05-05  over zee N ( 8.40-9.55 )  HV  

   208  08-05  over zee N. 7.30-8.30  HV 

  5  09-05 Fouragerend op strand tussen Noordwijk 

en Katwijk 

AM 

Regenwulp  87  13-04  over zee (7.15 – 9.15 uur)  JvD/JR 

   5  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

   37  06-05  over zee (6.15 – 8.30 uur)  JR 

   1  07-05  over zee (7.15 – 8.15 uur)  JR 

   4  08-05  over zee (7.00 – 8.30 uur)  JR 

  1  11-05  over zee (6.15 – 9.00 uur)  JR 

   1  09-06  boven Noorwwijk Zee  JJ 

Zwarte Ruiter  1  16-04  over zee noord  AS 

   7  10-05  over zee (7-8u)  JvD/DP/JR/HV 

   1  11-05  over zee (6.15 – 9.00 uur)  JR 

Tureluur  132  10-05  over zee (7-8u)  JvD/DP/JR/HV 
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Groenpootruiter  1  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

   29  10-05  over zee (7-8u)  JvD/DP/JR/HV 

   4  11-05  over zee (6.15 – 9.00 uur)  JR 

   7  12-05  over zee noord  JR/AS 

Witgat  1  02-04  AWD opvliegend nabij Achterhaasveld  AS 

   1  24-06  AWD opvliegend nabij Achterhaasveld  AS 

Kleine Jager  2  16-04  over zee noord  AS 

   1  05-05  over zee noord  AS 

Dwergmeeuw  26  13-04  over zee (7.15 – 9.15 uur)  JR 

   228  15-04  over zee (8-9u)  JvD/AS 

   3  16-04  Oosterduinsemeer adult  AS 

   95  16-04  over zee zuid  AS 

   13  20-04  over zee (6.45 – 8.30 uur)  JR 

   72  22-04  over zee noord  AS 

   2  28-04  Oosterduinsemeer  AS 

   18  02-05  over zee (7.00 – 8.15 uur)  JR 

   5  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

   4  06-05  over zee (6.15 – 8.30 uur)  JR 

   7  07-05  over zee (7.15 – 8.15 uur)  JR 

   3  09-05  over zee (6.30 – 9.30 uur)  JR 

   7  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR 

   23  11-05  over zee (6.15 – 9.00 uur)  JR 

   32  12-05  over zee noord  JR/AS 

   7  13-05  over zee noord  JR/AS 

Geelpootmeeuw  1  06-05  op strand thv zeetrekhut  JR 

Grote Mantelmeeuw  31  21-05  op strand paal 81-71  HV 

Drieteenmeeuw  4  03-06  over zee zuid  JJ 

Noordse Stern  226  05-05  over zee N( 8.40-9.55)  HV  

   281  06-05  over zee N  8.40-9.40  HV  

Dwergstern  5  20-04  over zee (6.45 – 8.30 uur)  JR 

   10  22-04  over zee noord  AS 

   11  02-05  over zee (7.00 – 8.15 uur)  JR 

   1  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

   6  05-05  over zee noord  JR/AS 

   20  08-05  over zee (7.00 – 8.30 uur)  JR 

   80  09-05  over zee (6.30 – 9.30 uur)  JR 

   54  10-05  over zee (7-8u)  JdD/DP/JR/HV 

   26  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   129  12-05  over zee noord  AS/JR/HV 

   6  13-05  over zee noord  JR/AS 

Zwarte Stern  11  03-05  over zee (6.45 – 8.00 uur)  JR 

  2  05-05  over zee noord  AS  

   1  08-05  over zee (7.00 – 8.30 uur)  JR 

   7  09-05  over zee (6.30 – 9.30 uur)  JR 

   88  10-05  over zee N. 7.30-8.30  JR/HV  

   45  11-05  over zee (7-10u)  JvD/AM/DP/JR/HvS/HV 

   206  12-05  over zee noord  JR/AS/HV 

   22  13-05  over zee noord  JR/AS  

Ransuil  1  20-04  Bergstichting Noordwijk  vrouwtje 

roepend 

 AM 

Boomleeuwerik  2  15-04  noordduinen Duindamse Slag  AS 

   1  20-04  Noordduinen bij Duindamse Slag  JvD 

Oeverzwaluw  32  08-04  Oosterduinsemeer  AS 

   7  13-04  Oosterduinsemeer  AM  

   80  15-04  Oosterduinsemeer  JvD/AS 

   40  16-04  Oosterduinsemeer  JB/AS  

   14  21-04  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

   60  28-04  Oosterduinsemeer  AS 

   5  10-05  over zee (6.40 – 10.00 uur)  JR 

   1  11-05  over zee (7.00 – 8.30 uur)  JR 

   8  12-05  over strand en zee noord  JR/AS 

   8  13-05  over strand en zee noord  JR/AS 

Gele Kwikstaart  1  15-04  Kraaierslaan JB 

Engelse Kwikstaart  4  12-05  Noordwijkse Golfclub  JvD 

Noordse Kwikstaart  2  12-05  Noordwijkse Golfclub  JvD 

Rouwkwikstaart  4  01-04  Polder Hoogeweg  AS 
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 Rouwkwikstaart  1  15-04  Polder Hoogeweg  AS 

Gekraagde Roodstaart  4  21-04  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  11-05  AWD Haasveld  JR 

   1  16-05  zingend in tuin v. L. Stirumstraat HV 

Paapje  1  26-04  Coepelduynen  AS 

   1  13-5  Zeereep Coepelduynen  HV 

Tapuit  11  13-5  Zeereep Coepelduynen  HV  

Beflijster  1  16-04  Coepelduynen  AS 

   3  22-04  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

   8  22-04  Coepelduynen  AS 

   9  26-04  Coepelduynen  AS 

   1  30-04  Guytedel  AM 

Koperwiek  1  28-04  v.d Berghstichting Noordwijk  AS 

Grote Lijster  5  01-04  zweefvliegveld Langeveld foeragerend  AS 

Rietzanger  1  13-04  AWD van Limburg Stirumkanaal  AM 

Vuurgoudhaan  1  01-04  Coepelduynen  AS  

   1  08-04  Duinpark  JvD 

Grauwe Vliegenvanger  1  13-05  Langevelderslag zeereep  AS 

Matkop  1  13-04  AWD ingang de Zilk  AM 

   1  24-06  AWD zingend nabij Marelberg  AS 

Boomklever  2  23-04  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Bonte Kraai  1  12-05  Noordwijkse Golfclub  JvD 

Ringmus  16  15-04  duinvoet bij Kraaierslaan  JB/JvD 

   4  16-04  Duinweg - Kraaierslaan Noordwijk  AS 

Europese Kanarie  2  02-04  2 zingende mannetjes Kraaierslaan  JB 

   1  15-04  duinvoet bij Kraaierslaan  JB/JvD 

   1  16-04  Duinweg - Kraaierslaan Noordwijk  AS 

Roodmus  1  26-05  achter Helmhorst (niet 100% zeker)  AM 

Goudvink  2  16-04  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

Appelvink  1  21-04  AWD overvliegend Oosterkanaal noord  AS 

   1  13-05  overvliegend Langevelderslag zeereep 

noord 

 AS 

 

JB = Joost Bouwmeester 

JvD = Jelle van Dijk 

BH = Benno Heethuis 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

JR = Job de Ridder 

LR = Lutgarde Roelandt 

AS = Ab Steenvoorden   

HvS = Hans van Stijn 

NW = Niko Wanders 
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IVN AFD. LEIDEN  VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 
 

A C T I V I T E I T E N   R O O S T E R 
 

SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER  
DECEMBER 2001 
 
De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organise-
ren de hieronder genoemde wandelingen met een 
bepaald natuur-thema. Zie ook de regionale dag- 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. “Spinnen”. 
# 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 elke zondag van 14.00 tot 16.00  
    uur.  
   Toegang gratis. 
 Wandelingen: 
zondag    2 15.00 uur: MEC Leiderdorp: 

Waterexcursie  Heemtuin Leiderdorp: 
Kikker- en egelpad. 

zondag   16 14.00 uur: Landgoed Huys te Warmont. 
Start: Ingang Herenweg 139, Warmond.  
Parkeren aan de Beatrixlaan. 

zaterdag 22 19.30  uur: MEC Leiderdorp: 
Vleermuizenexcursie. 

zondag   23 14.00 uur: Het Reigersbos, Cronesteyn: 
Doe-activiteit met excursie “Spinnen en 
bodemdieren”. 

zondag   30 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   30 14.00 uur Heempark Leiden.  
Wandeling met thema: “Zaden en 
vruchten” 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

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. “Spinnen”. 
# 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. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 
    uur.  
   Toegang gratis. 
Wandelingen: 
zondag      7 15.00 uur: MEC Leiderdorp: 

Herfstexcursie   
Heemtuin Leiderdorp: Kikker- en 
egelpad. 

zondag      7 14.00 uur: Landgoed Oud Poelgeest. 
Start: Ingang Laan van Oud Poelgeest, 
Oegstgeest. 

zondag    14 14.00 uur: Het Reigersbos, Cronesteyn 
Excursie met doe-activiteit “Bessen en 
zaden” 

zondag    14 14.00 uur: Landgoed Huys te Warmont. 
Start: Ingang Herenweg 139, Warmond.  
Parkeren aan de Beatrixlaan. 

zondag    21 14.00 uur: Landgoed De Horsten, 
Voorschoten/Wassenaar: wandeling. 
Start: Ingang Papeweg.nabij kruispunt  
Den Deijl. Toegang ¦ 2,25. 

zondag    28 15.00 uur: MEC Leiderdorp: 
Paddestoelenexcursie. 

zondag    28 14.00 uur Heempark Leiden.  
Wandeling door het Heempark met als thema: “wat zoal 
ter tafel komt”. 
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. “Spinnen”. 
# Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij  
   de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark  
   Cronesteyn. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 
   uur.  
   Toegang gratis. 
Wandelingen: 
zondag     4 14.00 uur: Landgoed De Horsten,  

Voorschoten/Wassenaar, wandeling. 
Start: Ingang Papeweg nabij kruispunt  
Den Deijl. Toegang ¦ 2,25. 

zondag    11 14.00 uur: Landgoed Huys te Warmont. 
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 en 
  hun  bewoners”. 
# Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp bij  
   de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark  
   Cronesteyn. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 
   uur.  Toegang gratis. 
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Wandelingen: 
zondag      9 14.00 uur: Landgoed Huys te Warmont. 

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

 
IVN KINDERACTIVITEITEN  
(voor jongeren van 6 - 11 jaar) 
Tijd: iedere laatste woensdag van de maand , steeds van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten: ¦2 per keer of ¦ 15 per jaar. 
Info: Els Witte (tel 5213620), Cobie van Rijn (tel 
5221111) 
 
Het programma is: 
26 september:  Koetshuis Leidse Hout: Friemeldiertjes.  
We gaan eerst een stukje film bekijken over 
bodemdiertjes en daarna buiten zelf kleine diertjes 
zoeken. Met loeppotjes en vergrootglas kan je ze goed 
bekijken. Ook gaan we een schuilplaats maken voor de 
winter voor deze bodemdiertjes. 
24 oktober: Koetshuis Leidse Hout: In de herfst 

hebben allerlei bomen en planten 
vruchten en zaden. We gaan zoveel 
mogelijk zaden verzamelen en daarmee 
leuke spelletjes doen en je kan er ook 
mee knutselen. 

28 november: Koetshuis Leidse Hout: Het is nog steeds 
herfst, op de grond vind je afgevallen 
bladeren van allerlei verschillende 
bomen. Wanneer je die bladeren droogt 
kan je er een mooi memoryspel van 
maken. Als je thuis gedroogde bladeren 
hebt, neem die dan mee. We hebben er  
veel nodig! 

20 december: Koetshuis Leidse Hout: We gaan  weer 
een mooie kerstversiering maken,  met 
natuurlijk materiaal. Heb je mooie 
versiering of een bakje, neem dat dan 
mee. Wij zorgen voor dennegroen. 

 

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 van Polderpark 
Cronesteyn om 14.00 uur. 
zondag 30 september: “Vechten of vluchten”, in het 
kader van de Nationale Jeugdnatuurweek. 
zondag 28 oktober: Paddestoelen ontdekken. 
zondag 25 november: Diersporen zoeken. 
Inlichtingen: Simon Voorn, tel 071 - 5144211. 
 

IVN NATUURCURSUSSEN 
 
Voor alle hierna volgende cursussen geldt:  
De cursusavonden worden gehouden in het Groene 
Delta College, Locatie Oegstgeest, Lange Voort 70, 
Oegstgeest. 
 
IVN Herfstcursus 2001 
 
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 kosten 
bedragen ¦ 75,00. 
De cursus bestaat uit vijf maandagavonden van 19.45 
tot ongeveer 22.15 uur (17 en 24 september, 1 en 29 
oktober en 5 november) en vier excursies op 
zaterdagochtend (22 en 29 september, 6 oktober en 3 
november).  
De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte 
voor de pauze en diverse practicumonderdelen na de 
koffie.  
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. 
Opgave en/of informatie bij Tine Noordzij, tel 071- 
5177287, e-mail 100531.324@compuserve.com 
B.g.g. Henk Merts, tel 071 5314406, e-mail 
hmerts@cs.com 
 

IVN Duincursus 2001 
In deze cursus is er speciale aandacht voor het leven in 
de duinen. Planten, vogels, paddestoelen, konijnen en 
vossen zijn de onderwerpen in vier cursusavonden van 
19.30 tot ± 22 uur en vijf excursies. Veel aandacht is er 
voor de samenhang tussen de onderwerpen. Voorkennis 
is niet nodig.  
Het cursusgeld bedraagt ¦ 95,00 inclusief het boek 
Beleef het Duin. Heeft u dit boek al dan is de cursusprijs 
¦ 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: 12 + 26 
september en 10 + 31 oktober en voor de excursies: 15 
+ 29 september, 13  oktober en 3 + 10 november. 
Nadere informatie op tel. 071 - 5210860 op werkdagen 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Bij geen gehoor 071 - 
3011414. 
 
IVN cursus Vogels in de Winter 
Deze cursus bestaat uit vijf avonden en vijf excursies. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: Voedsel en 
Veren-kleed, Gebieden waar wintervogels verblijven, 
Vogeltrek, Roofvogels en Uilen, Wintervoeding en 
vogels om het huis, en Boekbesprekingen en 
boekentafel. De avonden worden gehouden op 18 en 25 
september, 9 en 16 oktober en 6 november en zijn als 
volgt ingedeeld: Voor de koffiepauze een diapresentatie 
over het betreffende onderwerp. Na de pauze diverse 
practica. 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 zaterdag in de periode 22 september tot en met 
24 november. Het maximum aantal deelnemers is 30. 
De cursus kost ¦ 80,00 inclusief lesmap en koffie. 
Opgeven bij Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 

BR Noordwijk, tel 071- 3612219. 
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50 Jarig Jubileum Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

Op 14 september as is het precies vijftig jaar geleden dat de vogel-

werkgroep Zuid-Kennemerland is opgericht. Daarom organiseert de 

vogelwerkgroep extra activiteiten.  

Vrijdag 14 september openen we het jubileumjaar in het Pieter Vermeulenmuseum te 

IJmuiden met een feestelijke avond voor alle leden, oud-leden en overige relaties van de 
vogelwerkgroep. In het museum kunt u een tentoonstelling over de geschiedenis van de 

vogelwerkgroep en over vogeltrek bezichtigen. 
 

Op twee andere locaties worden dit weekend eveneens tentoonstellingen geopend. In de 
Zandwaaier (informatiecentrum Nationaal Park Zuid-Kennemerland) is in samenwerking met 

medewerkers van vogelringstation Van Lennep een tentoonstelling over het ringen ingericht. 
Hierin wordt uitgelegd hoe het vogelringen in de duinen plaats vindt en welke inzichten het 

ringen oplevert over bijvoorbeeld trekroutes en overwinteringsgebieden. In de Oranjekom 

(informatiecentrum Amsterdamse Waterleidingsduinen) is er een tentoonstelling over 
broedvogels. 

 
Op zaterdagmiddag 15 september is in de Zandwaaier om 13.00 uur voor alle 

belangstellenden een informatieve middag georganiseerd voor jong en oud. Het programma 
voor volwassenen bestaat uit een lezing met veel mooie dia's van Hans Vader over vogels in 

Zuid-Kennemerland, een vogelexcursie in het Middenduin en tot slot een film of video over de 
vogels van het duingebied. Het kinderprogramma voorziet daarnaast in een bezoek aan het 

diorama in de Zandwaaier, knutselen in de duinkijker en een speciale kinderexcursie. 

 
Kortom: een ideale gelegenheid om samen met kinderen, familie of bekenden op een 

ontspannen wijze kennis te maken met de vogels en vogelaars van Zuid-Kennemerland. 

Na dit weekend zullen er gedurende het hele jubileumjaar nog vele andere activiteiten 
plaatsvinden, zoals openbare excursies en lezingen voor een breed publiek. 

 

Op 21 oktober vindt de eerste excursie plaats in de Amsterdamse Waterleidingduinen, gericht 
op de vogeltrek en watervogels. Verzamelen om 9 uur bij ingang Oase. De volgende excursie 

is gepland op 10 november bij het Kennemermeer nabij de Zuidpier (IJmuiden), met speciale 
aandacht voor wintergasten en de trek. Verzamelen om 9 uur op het parkeerterrein. Op 14 

april 2002 kunt u om 9 uur deelnemen aan een weidevogelexcursie bij Spaarnwoude. 
Verzamelen bij het parkeerterrein bij de Veerplas (naast de PTT toren). De laatste excursie 

vindt plaats in de bossen bij Leyduin en Woestduin, verzamelen op 16 mei 2002 om 7.30 uur 

bij parkeerterrein Kakeleye. 

Er wordt ook nog een Big Day georganiseerd: in 24 uur met groepjes zoveel mogelijk soorten 
scoren in Zuid-Kennemerland. De data en locaties van de lezingen en de Big Day zijn nog niet 

bekend, maar u kunt op de site van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland altijd zien wat er 
voor de eerstvolgende weken staat gepland. Verder zullen alle activiteiten tijdig worden 

aangekondigd in de 'Fitis', het blad van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland . 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Vader (0252 520444) of Ben 

Eenkhoorn (023 5267760).  
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Persbericht 
 

Vogels zijn grenzeloos 

 
een tentoonstelling over vogeltrek in het Pieter Vermeulen Museum 

 
 

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

organiseert samen met het Pieter Vermeulen 

Museum te IJmuiden een tentoonstelling over 

vogeltrek onder de titel "Vogels zijn grenzeloos". 

 

De aanleiding is het 50-jarig bestaan van deze 

vogelwerkgroep op vrijdag 14 september 2001. 

Vanaf 16 september 2001 tot 6 januari 2002 is de 

tentoonstelling te bezichtigen. Realiseert U zich 

wel dat ieder najaar van heinde en ver mensen naar 

de Pier in IJmuiden komen om te kijken naar 

trekvogels? Miljoenen vogels trekken dan van hun 

broedgebieden in het hoge Noorden naar hun 

zuidelijker gelegen overwinteringsplaatsen. Velen 

volgen daarbij de kustlijn en de duinstreek. Niet 

voor niets waren er ooit in de duinen tussen 

IJmuiden en Noordwijk ongeveer 25 vinkenbanen.  

Hier ving men vanaf de vroege Middeleeuwen 

vogels voor de consumptie. Tegenwoordig zijn er 

in de regio Zuid-Kennemerland nog twee 

vinkenbanen in bedrijf.  

 

Daar worden nu vogels geringd en daarna weer 

losgelaten.  

Door de terugmeldingen krijgen we een beeld hoe 

de vogels verder trekken en waar ze precies 

heengaan. Er blijven echter nog veel vragen over. 

In de tentoonstelling laat een computerprogramma 

radarbeelden zien van de trekbewegingen van 

vogels, de hoogte waarop zij vliegen etc. Niet in de 

laatste plaats zijn de vogels zelf in opgezette vorm 

van zeer dichtbij te bewonderen. 

Er is een speurtocht bij de tentoonstelling speciaal 

voor groep 6 t/m 8 van de basisschool. Nico de 

Haan van Vogelbescherming Nederland opent op 

14 september a.s. deze tentoonstelling. 

Meer informatie vindt u op www.pieter-

vermeulen-museum.nl 

Op de website van de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland (www.vwgzkl.nl) wordt in het 

najaar dagelijks actuele informatie gegeven over de 

vogeltrek langs de kust van Zuid-Kennemerland.

 

 

Pieter Vermeulen Museum Openingstijden: Tarieven: 

Moerbergplantsoen 20 di t/m vr en zo Volwassenen     f.4,40 

1972 XG IJmuiden 13.00-17.00 uur Kinderen (3 t/m 12 jr) f 3,30 

tel. 0255 - 536726 Groepen op afspraak 65+ en CJP f 3,30 

  buiten openingstijden Museumjaarkaart           gratis  

  Feestdagen gesloten 

 

 

Het Pieter Vermeulen Museum bestaat sinds 1952. In dat jaar schenkt Frits 

Vermeulen een natuurhistorische verzameling aan de inwoners van Velsen. 

Pieter Vermeulen (1843-1922) was onderwijzer. Behalve een echte onderwijzer 

was hij natuurliefhebber en verzamelaar. Zijn zoon Frits (1870-1964) zette deze 

liefde voort. Hij was een verwoed verzamelaar van, onder andere, schelpen. 
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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 

Fons en Els 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




